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voorts nog een derde nota van verbetering verschenen
(Kamerstukken II 1988-1989, 19 527, nrs. 8, 9 en 10 en
20 503 nrs. 8, 9, 10 en u).

Overgangsrecht, tweede stuk
In het kader van het twaalfde gedeelte van de Invoerings-
wet zijn verschenen het voorlopig verslag, de memorie van
antwoord en een nota van wijziging (Kamerstukken II
1988-1989, 19 528, nrs. 4, 5 en 6).

Produktenaansprakelijkheid
Verschenen zijn het eindverslag, de nota naar aanleiding
van het eindverslag, een tweede nota van wijziging en een
gewijzigd voorstel van wet (Kamerstukken II 1988-1989,
19 636, nrs. 8, 9, 10 en n). Deze regeling zal in de vorm
waarin zij door de Tweede Kamer wordt aanvaard, bij de
thans in voorbereiding zijnde 'bezemwet' worden opgeno-
men in Boek 6 in afdeling 6.3.3 NIEUW BW.

Boek 8
Met betrekking tot de Invoeringswet Boek 8 BW, tweede
gedeelte, is de memorie van antwoord bij de Eerste Kamer
ingediend (Kamerstuk I 1988-1989, 19 979, nr. 53«).
In het kader van de beperking van aansprakelijkheid in de
zee- en binnenvaart is eveneens de memorie van antwoord
bij de Eerste Kamer ingediend (Kamerstuk I 1988-1989,
19 768, 19 769, 19 770, nr. 28«).

KRONIEK

Algemeen

Feestbundels (vervolg)
1992 nadert. De gemeenschappelijke
binnenmarkt en de invoering van de
Boeken 3, 5 en 6 NIEUW BW strijden al
om de aandacht — aan het slot van
deze Kroniek zal blijken dat tussen
beide ontwikkelingen verband kan
worden gelegd. Intussen zitten we
echter nog met het na-effekt van het
jubileumjaar 1988, waarin onze pri-
vaatrechtelijke wetboeken en de Hoge
Raad hun 15 o-jarig bestaan herdach-
ten. Dit is gepaard gegaan met vele
herdenkingstoespraken en symposia.
Voor zover deze zijn uitgemond in
publikaties die ook het NIEUW BW tot
onderwerp hebben, zijn zij al aan de
orde gesteld in deze Kroniek in
Kwartaalbericht Nieuw BW 1988/2
(blz. 52-53, loo en 128-129). Het
laatste kwartaal van 1988 en de eerste
maanden van 1989 hebben nog meer
publikaties opgeleverd, die onze aan-
dacht opeisen.
Nog niet vermeld werd de bundel
Notariaat en 150 jaar BW (Ars Nota-
riatus XXXVIII, Deventer 1988). Het
nieuwe vermogensrecht komt aan de
orde in de bijdragen van W. R.
Meijer, Honderdvijf tig jaar schen-
kings(on)begrip (blz. 121-132) en
vooral van A. A. van Veiten, Nota-
riaat en Nieuw BW (blz. 139-150).
Laatstgenoemde schrijver meent dat
het komende recht ook voor het
notariaat nog wel enige nieuwe pro-
blemen zal opleveren. Hij verwijst in
dat verband naar de onzekerheden die
de art. 3.1.2.2 en 3.1.2.6 zullen gaan
opleveren, alsook naar de open nor-
men en de verkeersopvattingen. Toch
is zijn eindoordeel positief: 'Het is
m.i. verkieslijker zich bezig te moeten
houden met relativerende begrippen
als zoeven genoemd, dan het hoofd te
moeten breken over kwesties als de al
vele decennia achterhaalde erfrechte-
lijke achterstand van de echtgenote
ten opzichte van de kinderen, de zui-
veringsproblematiek na een openbare
veiling of de risicoregeling bij koop,
zoals deze op ongelukkige wijze uit
onze huidige wetgeving voortvloeien'
(blz. 150).
Wie graag nog eens een overzicht van
alle in 1988 verschenen feestbundels
wil zien, raadplege de uitvoerige
besprekingen door H. J. Snijders,
Hoge Raad, Goede Raad/Enige
beschouwingen bij de literatuur rond
het ifo-jarig jubileum van de Hoge
Raad, NJB 1988, blz. 1602-1632, en
B. Wessels, Burgerlijk Wetboek,
Wetboek van Koophandel en Hoge
Raad ijo'jaar, WPNR 5892 (1988).
Nog niet in deze overzichten is ver-
werkt de nadien verschenen bundel
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naar aanleiding van het Nijmeegse
symposium over 150 jaar Wetboek
van Koophandel (zie NJB 1988, blz.
1150), waarin vooral het onderne-
mingsrecht en het vennootschapsrecht
centraal staan. Evenmin kon uiteraard
aandacht worden geschonken aan het
nadien gehouden symposium 'Hoge
Raad anno nu' (zie NJB 1989, blz. 38-
39).

De taal van het Nieuw BW
Een wetboek behoort begrijpelijk te
zijn. Begrijpelijk voor de rechtsge-
leerde, maar ook voor de burger tot
wie het zich richt. Helaas kan van het
NIEUW BW niet worden beweerd dat
het voor de burger gesneden koek is.
Zelfs de rechtsgeleerde zal met som-
mige formuleringen en indelingen
moeite hebben. Houwing had vier
dagen nodig om de NIEUW BW-rege-
ling van de niet-nakoming (wanpres-
tatie) te begrijpen. Dat meldt J. M.
van Dunne in zijn bijdrage De taal
van het Nieuw BW in de bundel
Meesterlijke taal/over taal en taalge-
bruik in het recht, uitgegeven ter
gelegenheid van het achtste lustrum
van de Jonge Balie Utrecht, Zwolle
1988, blz. 29-45.
De auteur komt tot de sombere con-
clusie dat naar de taal van het NIEUW
BW sinds de dagen van Kisch en Pitlo
niet meer serieus is gekeken. Dat de
open normen van het NIEUW BW zou-
den moeten plaatsmaken voor duide-
lijke bepalingen, wordt weerlegd in
de bijdrage van A. J. O. van Was-
senaer van Catwijck, Recht en taal,
sprookje en ideaal, in dezelfde bundel
(blz. 147-153). Ten slotte: dat het
huidige BW zo duidelijk is, zullen
weinigen beweren. Ook J. Wiarda
niet in zijn bijdrage De taal van het
BW (blz. 19-25). Eén citaat: 'Ons BW
is voorts vol van schimmige taal' (blz.
24).

Nieuw BW en internationaal privaat-
recht
Internationaal privaatrecht in de spie-
gel van het Nieuwe BW (Deventer
1989) is de titel van de intreerede van
P. Vlas aan de Vrije Universiteit. In
deze rede bespreekt Vlas de vraag of
er kwesties van Nederlands IPR zijn
die door de invoering van het nieuwe
vermogensrecht in een ander licht
komen te staan. Slechts één conflict-
regel heeft de auteur in het NIEUW BW
kunnen vinden, te weten art.
6.5-2A.I3, en die brengt hij dan ook
nog eens om zeep.
De schrijver besteedt voorts aandacht
aan de zogenaamde bepalingen van
bijzonder dwingend recht, waartoe hij
onder omstandigheden wel het rech-
terlijk matigingsrecht van art.
6.1.9.12«, maar niet dat van art.
6.1.8.18 NIEUW BW rekent. Interessant

is ook de vraag tot welk rechtsgebied
een bepaalde materie behoort. Vlas
constateert de merkwaardigheid dat
bij invoering van de nieuwe koopbc-
palingen het koopverbod tussen echt-
genoten wel zal verdwijnen, maar niet
het schenkingsverbod. Dit laatste valt
dan onder het iPR-regime van het
huwelijksgoederenrecht, terwijl de
geldigheid van koopovereenkomsten
conform het iPR-regime voor over-
eenkomsten moet worden beoordeeld.
Schrijver stelt voor dit schoonheids-
foutje te herstellen door art. 1715 BW
alsnog te schrappen.
Ten slotte bespreekt Vlas de vraag of
in een internationale handelsovereen-
komst met een lange looptijd een
rechtskeuze voor Nederlands recht
zal zijn op het nieuwe vermogens-
recht. Afgezien van uitdrukkelijk
overeengekomen 'Versteinerung',
bepleit de auteur in dit verband de
'reil- en zeilregel': bij een standaard-
rechtskeuze kiezen partijen voor een
bepaald rechtssysteem, waarvan wijzi-
gingen nu eenmaal onvermijdelijk
zijn.

Naar een Europees Burgerlijk Wet-
boek
De invoeringsexercitie van BW naar
NIEUW BW is nog niet eens voltooid,
maar nu al doemt een nieuwe klus
voor de wetgever op: het werk aan
een Europees Burgerlijk Wetboek.
Ongetwijfeld zal dit een project van
nog langere duur worden dan de
codificatie van het nieuwe Neder-
landse burgerlijk recht of het interna-
tionale handelskooprecht. De eerste
aanzetten zijn er echter al. Binnen-
kort hoopt de commissie-Lando een
rapport over een Europees contrac-
tenrecht uit te brengen aan de EG.
Een van de leden van de commissie,
O. Remien, geeft vast een vooruit-
blik in zijn bijdrage Ansätze für ein
Europäisches Vertragsrecht, Zeitschrift
für Vergleichende Rechtswissenschaft
1988, blz. 180-199.

E. H. Hondius

Boek 6 titel 3

Verslagperiode
Aangezien Gerrit van Maanen in april
1988 in dit tijdschrift op blz. 37-47
een overzichtsartikel De onrechtma-
tige daad (titel ó.j.j in het Nieuw BW
anno 1988 heeft gepubliceerd, waarbij
hij niet alleen de vele wijzigingen bij
de invoeringswetgeving heeft behan-
deld, maar daarbij ook volop aan-
dacht heeft geschonken aan de vele
literatuur op dit gebied, maakte dit
een kroniek die eveneens de laatste
periode tot het voorjaar 1988 zou
bestrijken overbodig. Nu wij weer

een jaar verder zijn zal in deze kro-
niek een overzicht worden gegeven
van de verschenen literatuur in de
periode tot maart 1989.

Persoonlijke aansprakelijkheid, afde-
ling 6.3.1
Artikel 6.3.1.1 en het overheidshande-
len
Onder het NIEUW BW zal de aanspra-
kelijkheid van de overheid voor door
hem begane onrechtmatige daden
beoordeeld dienen te worden aan de
hand van art. 6.3.1.1. en de binnen
het kader van art. 1401 BW ontwik-
kelde jurisprudentie aangaande dit
onrechtmatig handelen. In de bijdrage
Ongeregelde onrechtmatige overheids-
daad aan de feestbundel 'Recht Voor-
uit'blz. 163-175 schetsen J. Spieren
C. J. J. M. Stoiker de ontwikke-
ling van de rechtspraak op het gebied
van de onrechtmatige overheidsdaad,
waarbij zij laten zien hoezeer de rech-
ter zijn aanvankelijke terughoudend-
heid bij de toetsing van overheidshan-
delen heeft laten varen. Tevens uiten
zij kritiek op het feit dat de wetgever
— ook tijdens de nieuwe codificatie
van het Burgerlijk Recht — op geen
enkel moment de behoefte heeft
gevoeld dit belangrijke onderwerp te
regelen. Nu de wetgever ook niet
voornemens is deze materie te regelen
is het volgens de schrijvers maar de
vraag of de thans geldende recht-
spraak als een voorshands onwankel-
baar gegeven moet worden
beschouwd.
De bundel Bestuursrecht en Nieuw
BW (verslag van de Juristenvereniging
voor afgestudeerden Tilburg, 1987),
waarin onder andere zijn opgenomen
de inleidingen van Hirsch Ballin,
Vranken, Scheltema en Snijders,
behandelt de wederzijdse beïnvloe-
ding van normen en rechtsbeginselen
uit het publiek- en privaatrecht. Snij-
ders besteedt daarbij aandacht aan
afdeling 6.3, die hij ondanks het ont-
breken van een schakelbepaling recht-
streeks van toepassing acht op
onrechtmatige overheidsdaden. Deze
bundel is uitvoerig besproken in Ars
Aequi 1989, blz. 154 e.v. door Van
Ommeren en Schuclcr.

Toerekening van de daad aan de
geestelijke gestoorde en lichamelijk
gehandicapte, art. 6.3.1.1 juncto
6.j.i.2h
Onder de titel Artikel 6.j. 1.2b lid i
NBW: een artikel zonder tekortko-
ming? gepubliceerd in de BW-krant
jaarboek 1988 blz. 166-175 schetst J.
J. Sturm allereerst de veranderingen
die dit artikel in de loop van de wets-
geschiedenis heeft ondergaan. Vervol-
gens uit de schrijver kritiek op de
eindversie waarbij de beperking 'als
een doen te beschouwen gedraging' is
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