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Aanpassingswet Boek 8
Het wetsvoorstel is op 24 april 1991 door de Tweede
Kamer aanvaard. Op verzoek van de Kamer zal de Minis-
ter van Justitie nader bestuderen of met betrekking tot het
voorrecht van de bemanning op het schip aansluiting bij
het binnenvaartrecht strikt noodzakelijk is. Een en ander
betekent namelijk dat de bemanning geen voorrecht heeft
op de verzekeringspenningen die in de plaats treden van
het schip overeenkomstig het Verdrag van Genève inzake
de inschrijving van binnenschepen van 1965. Tevens zullen
dan nader worden bezien het voorrecht van de cargadoor
in verband met vooruitbetaalde havengelden en het voor-
recht van de bemanning die niet in dienst is van de reder
of de exploitant van het schip.

Aanpassing Wet op het consumentenkrediet
Op 28 mei is bij de Tweede Kamer aanhangig gemaakt
een wetsvoorstel tot aanpassing van bovengenoemde wet
alsmede tot het aanbrengen van enige correcties in de
Invoeringswet NBW (Kamerstukken II 1990-1991, 22 109,
nrs. 1-3).
Wat de WCK betreft gaat het om een technische en tot
de terminologie van het NIEUWE BW beperkte aanpassing.
Tezijnertijd zal in het kader van de werkzaamheden aan
Boek 7 van het NIEUWE BW in verband met artikel 107
Grondwet de opneming moeten worden bezien van daar-
voor in aanmerking komende bepalingen van de WCK in
enige titel van Boek 7. Met wetsvoorstel 22 109 wordt op
een beslissing hieromtrent niet vooruitgelopen.
Tengevolge van de voortdurende voortgang van de wetge-
ving moesten enige inmiddels achterhaalde wijzigingen in
de Boeken i en 2 BW alsmede in het Wetboek van Bur-
gerlijke Rechtsvordering worden gecorrigeerd. Inmiddels
is nog een nota van wijziging verschenen (Kamerstuk II
1990-1991, 22 109, nr. 4).

Beslag op en executie van schepen en luchtvaartuigen
Verschenen zijn de memorie van antwoord en een nota
van wijziging op 3 juni 1991 bij de Tweede Kamer
(Kamerstukken II 1990-1991, 21 961, nrs. 5 en 6).

IPR Boek 8
Verschenen zijn de memorie van antwoord, een nota van
wijziging op 21 mei 1991 en een nota van verbetering bij
de Tweede Kamer (Kamerstukken II 1990-1991, 21 054,
nrs. 7, 8 en 9).

Gevaarlijke stoffen Boeken 3, 6 en 8
In juni zijn de memorie van antwoord en een nota van
wijziging bij de Tweede Kamer verschenen (Kamerstuk-
ken II 1990-1991, 2i 202, nrs. 6 en 7). In de memorie van
antwoord wordt onder meer een overzicht gegeven van de
internationale ontwikkelingen. Voorts wordt ingegaan op
de dissertatie van Braams en de artikelen van resp. Van
Maanen in WPNR 5946, Spier in Kwartaalbericht Nieuw
BW 1990/1 en Wansink in T.M.A. 1990. Bovendien wordt
gereageerd op de schriftelijke reacties van enige organisa-
ties aan het adres van de Vaste Commissie voor Justitie.

KRONIEK

Algemeen

Liber amicorum Nieuw BW
De afgelopen maanden verschenen
verscheidene feestbundels, waarin het
NIEUW BW aandacht krijgt. Het is zelfs
uitsluitend het NIEUW BW dat aan de
orde is in het Liber Amicomm NBW/
Opstellen aangeboden aan mr drs B.
C. de Die (Zwolle 1991). Deze bun-
del bevat een aantal korte bijdragen
verdeeld over wetgeving algemeen, de
acht boeken van het NIEUW BW en -
onderwerp waarmee de gehuldigde
gemeenlijk wordt vereenzelvigd -
het overgangsrecht. Voor de lezers
van dit blad zijn vooral de volgende
opstellen het signaleren waard. Moet
na het vermogensrecht het personen-
en familierecht opnieuw op de hel-
ling? Neen, is het antwoord van S.
F. M. Wortmann (blz. 13-17). Dat
hoeft niet, want een reconstructie van
Boek i is volgens schrijfster reeds in
volle gang. Moet onze burgerlijke
wetgeving heel in het algemeen eens
in de tien of twintig jaren aan een
revisie worden onderworpen, zoals
De Die onlangs heeft gesuggereerd
(AA 1990, blz. 956)? Het wordt
bestreden door W. C. L. van der
Grinten (blz.2i-26), wiens 'wens zou
zijn dat de nieuwe wetgeving decen-
nia lang niet zal worden gewijzigd en
dat ons NIEUW BW een rustig bezit zal
worden' (blz. 26). M. Scheltema (blz.
53-58) gaat in op de betekenis van
een aantal schakelbepalingen voor het
bestuursrecht. Niet alle artikelen
waarop de schakelbepalingen 3:15,
3 :59> 379 en 3:326 betrekking hebben,
lenen zich volgens schrijver voor
overeenkomstige toepassing in het
bestuursrecht.
Een belangrijke bijdrage is die van
W. Snijders (blz. 59-64), die uit een
passage in de Parlementaire Geschie-
denis afleidt dat in het nieuwe vermo-
gensrecht een rechtshandeling slechts
causaal is, voor zover dit uit de wet
of eventueel uit de aard van die
rechtshandeling voortvloeit. Schrijver
relativeert echter te zelfder tijd het
onderscheid tussen beide typen
rechtshandeling.
Dat het NIEUW BW de rechtsontwikke-
ling in de toekomst niet wil afsnijden,
komt naar voren in het opstel van R.
S. Meijer (blz. 73-78) over art. 5:1. E.
Cohen Henriquez (blz. 81-86) stelt
een wijziging van art. 6:228 voor. C.
C. van Dam (blz. 87-91) geeft enige
praktische aanwijzingen aan erfgena-
men van een rechthebbende op smar-
tegeld. Onder de intrigerende titel
'Wat niet in Boek 6 staat' (blz.
99-104) geeft P. Neleman een over-
zicht van wat in Boek 6 om uiteenlo-
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pende redenen vooralsnog ongeregeld
bleef. J. van Rijn van Alkemade (blz.
105-110) traceert de invloed van art.
6:2 op het internationaal privaatrecht.
P. Clausing (blz. 113-116) wijst op
het verschil in omschrijving van het
begrip levensverzekering in NIEUW BW
en de Wet toezicht verzekeringsbe-
drijf. N. M. van der Horst (blz. 117-
122) beziet de konsekwenties van de
EG-richtlijn pakketreizen voor de reis-
overeenkomst. W. M. Kleijn (blz.
123-125) wijst op de onduidelijkheid
die art. 7:15 laat bestaan met betrek-
king tot de vraag of de koper van
onroerend goed het risico draagt van
feiten die in de openbare registers
zijn ingeschreven. M. Reinsma (blz.
127-132) gaat in op de nieuwe rege-
ling van de arbeidsovereenkomst. R.
A. Salomons (blz. 133-137) wijst op
de verschillen in de diverse verzeke-
ringsbranches ten aanzien van risico-
verzwaring.
Het overgangsrecht levert een viertal
bijdragen op: van A. S. Hartkamp
(blz. 151-155) over de 'vangnet'-bepa-
ling van art. 75 Overgangswet. H.
Stein (blz. 157-165) voorspelt dat het
overgangsrecht niet zo ongrijpbaar
zal blijken te zijn als velen denken en
voorts dat dit recht diep ingrijpt in
het rechtsleven. C. L. de Vries
Lentsch-Kostense (blz. 167-173) illus-
treert de betekenis van De Die voor
het overgangsrecht en C. J. van
Zeben (blz. 175-177) die van Hij mans
van den Bergh.

Vorm en wezen
Een aantal bijdragen over het NIEUW
BW bevat ook de Heemskerk-bundel:
Vorm en wezen/'Opstellen aangeboden
aan W. H. Heemskerk (Utrecht
1991). In zijn opstel over 'Garantiebe-
wijzen' bespreekt R. H. C. Jonge-
neel (blz. 113-130) de betekenis van
afdeling 6.5.3 (algemene voorwaarden)
en van titel 7. i (consumentenkoop)
voor garantiebewijzen bij consumen-
tentransacties. F. H. J. Mijnssen
gaat in zijn bijdrage over 'Voorbe-
houden eigendom van een puinbreek-
installatie in het NIEUW BW' (blz. 183-
197) naar aanleiding van het arrest
van 28 april 1989, NJ 1990, 252
(WMK), Kwartaalbericht NIEUW BW
1990, blz. 95 (O. K. Brahn) in op de
verhouding tussen de begrippen
afhankelijk recht, nevenrecht en kwa-
litatief recht.
G. H. A. Schut verzet zich in zijn
opstel over 'Leniging van smart door
geld' (blz. 285-297) tegen eventuele
toekennen van smartegeld aan echtge-
noten, familieleden, vrienden en
werkgevers. A. J. O. van Wassenaer
van Catwijck gaat in zijn bijdrage
'Bewijs en produktenaansprakelijk-
heid' (blz. 327-343) in op de wetshis-
torische achtergrond van art. 6:18 5 en

6:18 8. Ten slotte vraagt B. Wessels in
'Het nieuw BW en het procesrecht'
(blz. 345-373) aandacht voor de bete-
kenis van het NIEUW BW voor de vier
onderdelen van het burgerlijk proces-
recht: het procedurerecht, het bewijs-
recht, het executie- en beslagrecht, en
het arbitragerecht.

Met grond verbonden
Feestbundels zijn niet langer voorbe-
houden aan scheidende of verjarende
hoogleraren, ook advocaten hebben
daar recht op, of niet soms? Zeker in
Utrecht kan op dit punt van een
beginnende traditie worden gespro-
ken. Na de bundel Meesterlijke taal,
uitgegeven door de Jonge Balie
Utrecht en de Keulen-bundel ligt
thans het boek 'Met grond verbon-
den/Opstellen aangeboden aan mr J.
P. Wijn en mr J. J. Stael' (Deventer
1991) voor. Het thema van dit boek
is het agrarisch recht.
In verschillende bijdragen komt ook
het NIEUW BW aan de orde. Het meest
duidelijk is dit het geval in het opstel
van G. M. F. Snijders getiteld
'Enkele gedachten over landbouwar-
bitrage, burgerlijke rechter en de
instelling van een scheidsgerecht voor
de landbouw' (blz. 131-146). De
schrijver neemt hierin stelling tegen
sommige opmerkingen in mijn noot
onder HR 23 maart 1990, N] 1991, 214,
Kwartaalbericht Nieuw BW 1990,
blz. 131. Ook Nj-annotator Snijders
keert zich tegen de Kwartaalbericht-
noot; bij een andere gelegenheid
hoop ik te repliceren.

Schoordijk
Ten slotte vermeld ik de publikatie
van het Verspreid werk van prof. mr
H. C. F. Schoordijk (Deventer 1991)
bij gelegenheid van diens vijfentwin-
tigjarig ambtsjubileum. Dit is een
'tijdloze' publikatie van de belangrijk-
ste opstellen en redes van Nederlands
meest produktieve civilist. Schoor-
dijks lijst van publikaties telt niet
minder dan 270 nummers. Daarvan
zijn er 24 in deze bundel opgenomen.
Uiteraard raken deze mede het
nieuwe recht, zonder dat dit overi-
gens een centrale plaats in de bundel
inneemt.
'Nogal wat artikelen en redevoerin-
gen speelden een rol bij de totstand-
koming van het NIEUW BW; werk met
die strekking diende niet opgenomen
te worden', schrijft de auteur zelf in
Kluwer Cahier mei 1991, blz. 3. Des-
niettemin zijn er ook voor de in het
NIEUW BW geïnteresseerde heel wat
interessante Schoordijkiana afgedrukt;
ik volsta met het noemen van enige
trefwoorden: bezitsbescherming, bil-
lijkheid als bron van verbintenissen,
conversie, economische eigendom,
huwelijksvermogensrecht, inspan-

nings- en resultaatsverbintenissen,
middellijke vertegenwoordiging, onge-
rechtvaardigde verrijking, paarde-
sprongen, samenloop en volmacht.

Practicum Nieuw BW
Net voor het afsluiten van deze Kro-
niek verscheen, onder redactie van A.
G. Castermans, M. E. Franke, J. P.
Jordaans, W. A. K. Rank en W. L.
Valk, het nieuwe B W-krant Jaarboek
7997 (Arnhem 1991). Ook dit Jaar-
boek is geheel aan het nieuwe recht
gewijd. Wat hebben de auteurs ons
zoal te bieden? J. E. Fesevur schrijft
over art. 3:86 (het nieuwe '2014'), W.
G. Huijgen over de boedelscheiding,
E. W. J. H. de Liagre Böhl over
voorrecht en bodemrecht, A. J. H.
Pleysier blijft zich interesseren voor
het erfpachtrecht. J. B. Vegter
schrijft over pluraliteit en bankreke-
ning, R. J. B. Boonekamp over
alternatieve veroorzaking. H. C.
Grootveld over de wettelijke rente, J.
M. Barendrecht over algemene voor-
waarden en G. J. C. Lekkerkerker
over de uitsluiting van ontbinding.

Overgangsrecht
Dreigend komt het - eindelijk defi-
nitief vastgestelde — overgangsrecht
op ons af. Eindelijk begint rechtsge-
leerd Nederland zich echt voor dit
rechtsgebied te interesseren. Hierbo-
ven noemde ik reeds de opstellen in
de De Die-bundel. Onlangs verscheen
voorts een Themanummer Over-
gangsrecht van het WPNR (nr. 6007).
Dit nummer bevat bijdragen van C.
J. H. Brunner over de algemene
beginselen, van B. C. de Die over
Termijnen, van W. R. Meijer over
het goederenrecht en P. A. Stein
over zekerheidsrechten, van H. L.
van der Beek over rechtshandeling,
volmacht en overeenkomst, van C.
L. de Vries Lentsch-Kostense over
Boek 6 en M. J. A. van Mourik over
Boeken i en 2, van H. Stein over
executierecht en Ph. H. J. G. van
Huizen over bijzondere wetten, ten
slotte van M. W. E. Koopmann
over de vervoerder.
Te zamen beogen deze opstellen de
gehele stof van het overgangsrecht te
bestrijken, zoals de redactie in haar
voorwoord aangeeft.

Wat kost de invoering van het Nieuw
BW (vervolg)
Bij wijze van wanhoopsoffensief heb-
ben tegenstanders van invoering van
het NIEUW BW ons twee jaar geleden
voorgerekend wat een en ander wel
zou gaan kosten. Eerder hebben wij
in dit blad al eens stelling genomen,
niet tegen de gedachte om de kosten
te berekenen, maar tegen de wijze
van berekening. Deze stelling is nader
uitgewerkt in de bundel E. H. Hon-
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dius, J. J. Schippers, J. J. Siegers
(red.), Rechtseconomie, Zwolle 1991.
Thans is ook de rechterlijke macht
aan het rekenen geslagen. De zoge-
naamde commissie-Van Schendel ver-
wacht dat als gevolg van de invoering
van het NIEUW BW de komende twee
jaren jaarlijks een verzwaring van
31 500 uur zal optreden in de werk-
last van de rechterlijke macht en voor
de gerechtelijke ondersteuning. In
formatieplaatsen uitgedrukt, gaat het
om 35 plaatsen. Voor de jaren 1994-
1997 bedragen deze cijfers respectie-
velijk 23 ooo uur en 25 plaatsen; voor
de jaren na 1997 respectievelijk
16 ooo uur en 17 formatieplaatsen.
Een en ander valt na te rekenen aan
de hand van Trema 'special' 91/2. De
pijn zit vooral in afdeling 6.1.9, zij
het dat dit een tijdelijke zaak is.
Structureel van aard is de verzwaring
van de rechterlijke werkzaamheden
door art. 6:258 (imprévision).

Banken en Nieuw BW
De invoering van de Boeken 3, 5 en 6
NIEUW BW zal voor enkele branches
ingrijpende gevolgen hebben. Dat
geldt met name voor de bankpraktijk.
Bij het Nederlands Instituut voor het
Bank- en Effectenbedrijf (ΝΙΒΕ) ver-
scheen zojuist onder redactie van Y.
C. T. C. Schölte, Hoofdlijnen NBW
voor de bankpraktijk (Amsterdam
1991). Een voorproefje is te vinden in
Bank- en Effectenbedrijf mei 1991, blz.
26-29. Men zie over banken en het
NIEUW BW voorts het opstel van J. B.
Vegter in het hierboven aangekon-
digde BW-krant Jaarboek 1991.

België en Nieuw BW
De beperkende werking van redelijk-
heid en billijkheid van de art. 6:2 en
6:248 is reeds zo gemeengoed, dat het
verwondering wekt dat het ook
anders kan. Heel anders is het Belgi-
sche recht, waar de beperkende wer-
king alleen wordt erkend wanneer
sprake is van rechtsmisbruik. Dit ver-
schil in benadering wordt geschetst
door J. M. M. Maeijer in zijn bij-
drage 'De goede trouw of de redelijk-
heid en billijkheid', TPR 1991, blz.
5-28.

Utrecht contra Nieuw BW
Een Utrechts geluid contra het NIEUW
BW? Het klinkt weinig waarschijnlijk,
maar het is niet anders. Men oordele
zelf over het navolgende citaat: 'Het
NIEUW BW, dat voor een andere tijd
was geschreven, zit hier buiten
iemands schuld op een dood spoor —
een nog weer andere en mijns inziens
dringende reden waarom zij die nog
steeds zeggen dat het niet ingevoerd
behoort te worden natuurlijk volko-
men gelijk hebben. Waar althans in
de professionele sfeer steeds meer aan

de internationale praktijk zal moeten
worden overgelaten heeft het weinig
zin om op dit late uur nog eens met
een geheel nieuw comprehensief
lokaal wetboek aan te komen zeker
niet in een zo klein rechtsgebied als
het onze. Het belemmert de noodza-
kelijke progressie op een belangrijk
moment. Ik weet natuurlijk wel dat
dit standpunt velen verwondert, maar
het is niet anders'.
Deze woorden werden op 22 mei jl.
uitgesproken door J. H. Dalhuisen
in zijn Utrechtse oratie getiteld 'Wat
is vreemd recht' (Deventer 1991), blz.
11. Het NIEUW BW komt verder in
deze oratie slechts zijdelings aan de
orde.

£ H. Hondius

BOEKBESPREKINGEN

A. A. van Rossum, Aansprakelijk-
heid voor de tenuitvoerlegging van
vernietigde of terzijde gestelde rech-
terlijke beslissingen
Serie Recht en Praktijk nr. 57
Kluwer, Deventer 1990, 264 blz.,

Inleiding
Op 1 1 december 1 990 promoveerde
mevrouw Van Rossum (tot voorkort
als docente verbonden aan de juridi-
sche faculteit van de κυ Nijmegen en
thans advocate te 's-Gravenhage) op
bovenvermeld proefschrift aan de κυ
Nijmegen.
Weet een procespartij een voorlopige
voorziening te verkrijgen, dan is daar-
mee het pleit nog niet definitief
beslecht. De eerste klap mag een daal-
der waard zijn, wie het laatst lacht,
lacht het best: in hoger beroep of in
de bodemprocedure kan een anders
luidend oordeel worden geveld.
Welke gevolgen daaraan verbonden
zijn is afhankelijk van de vraag wat
de oorspronkelijke gedaagde naar
aanleiding van het in zijn nadeel
gewezen vonnis heeft gedaan: is het
vonnis al of niet nageleefd. Er kun-
nen zich complicaties voordoen als de
op voorhand verkregen uitspraak is
tenuitvoergelegd en als aan de uit-
spraak is voldaan. Daarbij dient te
worden onderscheiden tussen de resti-
tutie- en de schadevergoedingsplicht
(waartussen veelal een vloeiende lijn
bestaat) van de executant.
De praktijk leert dat thans nog in
betrekkelijk weinig gevallen de execu-
tant voor de door de uiteindelijke
'winnaar' geleden schade aansprake-
lijk wordt gesteld. In de toekomst zal
daar verandering in komen: het aantal
kort geding-procedures neemt nog
steeds toe, zodat naar verwachting
ook het aantal van dat oordeel afwij-

kende rechterlijke beslissingen dat in
hoger beroep of in de bodemproce-
dure wordt gegeven zal stijgen. Overi-
gens mag worden verwacht dat de
verschijning van het ligitieuze boek
ook tot meer vorderingen aanleiding
zal geven.
Voor de rechtspraktijk is het mits-
dien van belang om de gevolgen van
vernietiging respectievelijk terzijde-
stelling van een tenuitvoergelegde
uitspraak na te gaan. In haar studie
heeft schrijfster zich ten doel gesteld
nader vast te stellen in welke gevallen
de uiteindelijk in het gelijk gestelde
partij (onder vigeur van het NIEUW
BW) met succes een vordering tot
teruggave van zijn prestaties respec-
tievelijk tot schadevergoeding kan
instellen.

De opbouw
De eigenlijke behandeling van het
onderwerp vindt in circa 220 pagi-
na's, over acht hoofdstukken uitge-
smeerd, plaats. Allereerst wordt aan-
dacht besteed aan het Nederlandse
recht. Achtereenvolgens passeren de
restitutieplicht, de schadevergoedings-
plicht, de restitutie van verbeurde
dwangsommen, de beperking c.q.
opheffing van aansprakelijkheid en de
omvang van de schadevergoedings-
plicht de revue. Hierna wordt aan-
dacht geschonken aan het recht van
ons omringende landen en worden
rechtsvergelijkende gegevens ver-
schaft: vijftig pagina's Duits recht en
tien pagina's Belgisch recht, teneinde
het Nederlandse recht in perspectief
te kunnen plaatsen in hoofdstuk VIII:
Een vergelijking tussen het recht van
Duitsland, België en Nederland.

De restitutieplicht
De vraag die hier aan de orde wordt
gesteld betreft het probleem wat,
indien de door de president in kort
geding gegeven beslissing in hoger
beroep wordt vernietigd c.q. in de
bodemprocedure wordt 'overruled',
de gevolgen daarvan zijn. Krijgt de
uiteindelijk in het ongelijk gestelde
procespartij het reeds gepresteerde
terug? Is er (daarnaast) plaats voor
vergoeding van eventueel geleden
schade?
Voor de beantwoording is het zinvol
onderscheid te maken tussen een
rechterlijk bevel (inhoudende een
doen of een geven) en een rechterlijk
verbod (inhoudende een nalaten).
Waar bij een rechterlijk bevel de res-
titutieplicht kan worden gebaseerd op
onverschuldigde betaling, is daarvan
bij een rechterlijk verbod geen
sprake. Het voldoen aan een rechter-
lijk bevel kan worden aangemerkt als
een 'betaling' in de zin van art. 6:203
(betreft het een geven, dan is er
sprake van een teruggaveplicht;


