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college aangewezen, dan zal de burgerlijke rechter deze toetsing
uitvoeren. Ik zou in die ontwikkeling nog een stapje verder wil-
len gaan en menen dat, zoals hiervoor is uiteengezet, bij schade-
vergoeding op buiten-contractuele grondslag de doorkruisings-
toetsing in beginsel toepassing mist.

Naschrift

Vlak voordat dit artikel ter perse ging, kreeg ik Wattels com-
mentaar op het arrest M-groep/de Ontvanger (WPNR 6243) on-
der ogen. Ik kan er hier natuurlijk niet uitgebreid op ingaan,
maar een kort woord wil ik er toch aan wijden. Wattel is zeer
kritisch, onder andere over de 'etikettentruc' die de Hoge Raad
hiet toeliet. De kern van zijn bezwaren lijkt te zijn dat het er-
kennen van de bevoegdheid van de Ontvanger om ook voor het
niet-geformaliseerde deel van de belastingschuld uit onrechtma-
tige daad te ageren, in feite betekent dat een natuurlijke verbin-
tenis jegens de fiscus in rechte afdwingbaar is. Wattel stelt dat
er sprake is van een non-existent vorderingsrecht (de belasting-
schulden waren immers deels niet geformaliseerd door een aan-
slag), zodat de Ontvanger ten tijde van de dagvaarding noch
een invorderingstaak had, noch schuldeiser was. Wattel vreest
dat de Ontvanger nu, met het arrest in de hand, rauwelijks om
zich heen gaat dagvaarden zodra er ergens een materiële belas-
tingschuld uit de wet voortvloeit, met volstrekt voorbijgaan aan
het gehele publiekrechtelijke systeem. Zonder het belang van
zijn kritiek te willen miskennen27, staat of valt zijn analyse met
de vraag of het vorderen van schadevergoeding uit onrechtmati-
ge daad hier inderdaad slechts een etikettentruc betreft, waarbij
het eigenlijk gaat om het innen van belastingen. Wanneer men
aanneemt dat er een zelfstandig vorderingsrecht uit onrechtma-
tige daad bestaat wegens het frustreren van een (toekomstig)
verhaalsrecht van de staat, dan kan men niet, zoals Wattel doet,
spreken van een procesbevoegdheid voor het afdwingen van een
natuurlijke verbintenis. Ook heeft het arrest dan niet de ver-
strekkende gevolgen die Wattel schetst. Men moet toch veron-
derstellen dat de Ontvanger pas uit onrechtmatige daad zal age-
ren, indien er mogelijk sprake is van iets onrechtmatigs. Het en-
kele bestaan van een materiële belastingschuld is dat niet; het in
strijd met de wet ten eigen bate frustreren van de inning van be-
lastingen (mogelijk) wel.

KRONIEK

Algemeen

/. Inleiding

Universitair onderzoek geschiedt in toe-
nemende mate in de vorm van team-
work. Het ligt voor de hand om de resul-
taten van gezamenlijk onderzoek ook
groepsgewijs te publiceren. Bij de publi-
katies die in deze Kroniek worden gesig-
naleerd is hiervan sprake in de Groninger
Opmerkingen en Mededelingen (nr 3), de
Amsterdamse onderzoeksbundel Of het
spoor van Scholten (nr 4), het Utrechtse
Jaarboek konsumentenrecht (nr 5), en de
eveneens Utrechtse bundel Europees pri-
vaatrecht (m 11). Binnenkort hoop ik in
deze kroniek voorts aandacht te besteden
aan het Leidse BW-krant Jaarboek.

In Utrecht organiseerde de vakgroep en-
cyclopedie en rechtstheorie op 26 septem-
ber jl. een symposium naar aanleiding
van de publikatie van Rechtspleging in ba-
lans, door A.R. Bloembergen, hetgeen
voor mij aanleiding is enige aandacht aan
dit lezenswaardige geschrift te besteden
(nr 2). Voorts ga ik in op de controversië-
le uitspraak van het Haagse Hof inzake
collectieve actie (nr 6), een baanbrekend
arrest van het Europese Hof van Justitie
(nr 7), de filosofische grondslagen (nr 8),
en de feministische zijpaden (nr 9) van
het aansprakelijkheidsrecht en breng ik
opnieuw bezoek bij Tjittes' bezwaarde
verwanten (nr 10).

Ten slotte is er plaats voor de gebruikelij-
ke verwijzingen naar de export van Ne-
derlandse rechtscultuur (nr 12), alsmede
voor een vermelding van enkele recente
preadviezen, van de Nederlandse Vereni-
ging voor Rechtsvergelijking (nr 13), en
de Vereeniging Handelsrecht (nr 14).
Wellicht gebruikelijk wordt ook een ver-
melding van nieuwe interessante juridi-
sche 'web-sites' (nr 15). Ik rond af met
een signalering van het recht van alledag
(nr 16).

Afscheids- en feestbundels waren er in de
verslagperiode voor dr Mathilde Sumam-
pouw, die afscheid nam van het T.M.C.
Asser Instituut, met internationaal pri-
vaatrechtelijke opstellen op het gebied
van algemeen/familierecht, vermogens-
recht en procesrecht, en voor de Neder-
landse Vereniging voor Informatietechno-
logie en Recht, bij gelegenheid van haar
tienjarig bestaan, met bijdragen over on-
der andere de juridische kwalificatie en
bescherming van software, informatie- en
expertsystemen, alsmede netwerken.

(Guus E. Schmidt/Judith A. Freedberg-
Swartzburg (red.), Het NIPRgeannoteerd/
Annotaties opgedragen aan dr Mathilde Su-
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mampouw, 's-Gravenhage 1966, 217
blz.; 10 jaar IT'6- RECHT: verleden, he-
den en toekomst, Alphen aan den Rijn
1996, 105 blz.).

2. Rechtspleging in balans

'Ubi iudicia deficiunt incipit bellum'
stond er in de oude zittingszaal van de
Hoge Raad aan het Haagse Plein. Deze
woorden van Hugo de Groot zijn het uit-
gangspunt voor een mooie beschouwing
van A.R. Bloembergen over 'Het beroep
op de rechter in onze volgroeide rechts-
staat'. Schrijver rekent hierin af met de
gedachte dat in Nederland te vaak een be-
roep wordt gedaan op de rechter: 'zeker
in vergelijking met andere landen en an-
dere tijden is er in ons land in de jaren
negentig niet veel - en zeker niet te veel -
rechtspraak; veeleer kan worden gezegd
dat er weinig rechtspraak is' (blz. 43).
Op deelterreinen, zoals art. 7A:1639w
BW en het vreemdelingenrecht, kan dit
overigens anders zijn. De auteur komt
tot zijn conclusie op basis van een bijzon-
der lezenswaardige analyse, waarin een
heel leven rechtstheorie en -praktijk hun
neerslag hebben gevonden. Omdat het
gaat om een bewerking van een voor-
dracht voor een publiek van ook niet-ju-
risten, is het betoog gespeend van vakjar-
gon.

Op een symposium georganiseerd door
de Utrechtse vakgroep encyclopedie en
rechtstheorie kregen de gedachten van
Bloembergen weinig tegenspraak. P.J.J.
van Buuren wees erop dat in het be-
stuursrecht door het ontbreken van een
zeef soms volstrekt zinloos wordt geproce-
deerd. E. Blankenburg stelde dat de be-
hoefte aan recht toeneemt bij grotere be-
volkingsmobiliteit. Ook signaleerde hij
dat bij het beroep op de rechter eigenlijk
afzonderlijk moet worden geteld wat
deze aan echtscheidingszaken en dergelij-
ke doet (de zgn. notariële functie van de
rechter). W.J. Witteveen signaleerde dat
de vervanging van de bevelsmaatschappij
door een onderhandelingsmaatschappij
een nieuwe behoefte aan regels creëert.

(A.R. Bloembergen, Rechtspleging in ba-
lans/Ubi iudicia deficiunt incipit bellum,
Het beroep op de rechter in onze volgroeide
rechtsstaat, Arnhem 1995, 55 blz.).

3. Codificatie

Deze zomer verscheen het lang verwachte
deel XII van de Groninger Opmerkingen
en Mededelingen (het draagt het jaartal
1995 en had eigenlijk al vorig jaar moe-
ten uitkomen). Deze editie staat in het te-
ken van de codificatiegeschiedenis, niet
die van Nederland, maar van Byzantium,
Constantinopel en Frankrijk. Interessant
vond ik vooral de bijdrage van P.A.J. van

den Berg (blz. 1-21) over 'De Franse code
«'«'/(1804) en de cahiers de doléances.
Hieruit blijkt dat de gedachte van één
uniforme codificatie van het privaatrecht
voor heel Frankrijk aanvankelijk zeker
geen vurige wens van velen was.

(Groninger Opmerkingen en Mededelin-
gen, Magazijn voor Leerstellige Rechtsver-
gelijking op Historische Grondslag XII,
Groningen 1995).

4. Hoe christelijk was Paul Scholten?

Elke juridische faculteit heeft tegenwoor-
dig een centraal onderzoeksinstituut, ge-
woonlijk naar een eigen coryfee ver-
noemd. In Amsterdam is er zelfs een in-
terfacultaire onderzoeksinstelling (samen
met de faculteit der wijsbegeerte) die de
voor de hand liggende naam 'Paul Schol-
ten Instituut' heeft meegekregen. Vol-
gens goed universitair gebruik wordt dit
instituut nu overal (in Amsterdam) als
PS1 aangeduid. De onderzoekers van het
PSI hadden vorig jaar de eveneens goede
gedachte om te discussiëren over de bete-
kenis van Paul Scholten voor het hier en
nu. Met name kwam aan de orde de
vraag hoe christelijk Paul Scholten wel
was. 'Te', is het unanieme oordeel van de
Amsterdamse onderzoekers. Verdeeld-
heid bestaat echter over de vraag of hier-
mee ook zijn 'Algemeen deel' is veroor-
deeld (M. Verhorst) dan wel of dit boek
geheel zelfstandig waarde heeft, los van
Scholtens filosofische bespiegelingen
(Veen). Uit de gebundelde opstellen —
'enkele deelnemers hebben hun presenta-
tie (nog) niet schriftelijk vastgelegd' -
blijkt dat niet alle leden van het PSI het
met hun schutspatroon ('zo erg is het bij
Scholten (...) niet', Kaptein; 'burgermans-
bezadigdheid', Jacobs) menen te hebben
getroffen. Wie geen zin heeft om het hele
boek te lezen, vindt tweemaal een samen-
vatting van het gebodene: in de inleiding
op blz. 26-28 en in de uitleiding op blz.
160-162.

5. Consumentenrecht

Sinds 1990 geeft het Utrechtse Molen-
graaff Instituut een jaarboek over het con-
sumentenrecht van het afgelopen jaar uit.
Naast kronieken over de meest in het
oog tredende onderdelen (Europees con-
sumentenrecht, algemene voorwaarden,
koop, produktenaansprakelijkheid,
dienstverlening, patiëntenrecht, genees-
middelenrecht, krediet, de informatie-
maatschappij, handelspraktijken, recla-
me, civiele procedure, alternatieve ge-
schillenbeslechting en internationaal pri-
vaatrecht) bevat het jaarboek ditmaal op-
stellen over oneerlijke bedingen in over-
eenkomsten met een toeristisch karakter,
de mededelingsplicht van de makelaar,
patiëntenletselschade, timeshare en Eu-

ropeesrechtelijke reclameregels.

Over hetzelfde onderwerp verscheen in
de serie Recht en praktijk een boek Con-
sumentenrecht met een 21-tal hoofdstuk-
ken over achtereenvolgens ontstaan van
het consumentenrecht (G.J. Rijken), Eu-
ropees consumentenrecht (H.A.G. Tem-
mink), algemene voorwaarden (G.J. Rij-
ken), koop van roerende zaken (A.H.M.
Heuts), koop van onroerende zaken
(M.M. van Rossum), timesharing
(R.F.H. Menens), opdracht (M.B.M.
Loos), geneeskundige behandelingsover-
eenkomst (F.C.B, van Wijmen), reisover-
eenkomst (L.J.H. Molenberg), bankover-
eenkomst (E.H. Hondius), borgtocht (T.
Hartlief), verzekeringsovereenkomst
(J.G.J. Rinkes), krediet (J.G.J. Rinkes),
produktenaansprakelijkheid (J.G.J. Rin-
kes), Warenwet (B.M. Vroom-Cramer),
handelspraktijken (P.R. Rodrigues), mis-
leidende reclame (J-M.P. Verstappen), in-
dividuele actie (A.N.A.G. Boer), collectie-
ve actie (N. Frenk), alternatieve geschil-
lenbeslechting (W.A. Jacobs), en grens-
overschrijdende klachten (C.A. Joustra).
Het boek is inmiddels besproken door A.
Brack, TvC 1996, blz. 317-321.

(M. van Delft-Baas/E.H. Hondius (red.),
Jaarboek konsumentenrecht 1996, Deven-
ter 1996, 301 blz.; E.H. Hondius/G.J.
Rijken (red.), Consumentenrecht, Deven-
ter 1996, 445 blz.).

6. Collectieve actie

Op 27 juni 1996 heeft het Haagse Hof
uitspraak gedaan in de eerste collectieve
actie ingevolge art. 6:240 BW. Een exone-
ratieclausule in de Algemene voorwaar-
den elektriciteit 1994 werd door het hof
onredelijk bezwarend geacht. Op een an-
der punt werd de Consumentenbond
echter in het ongelijk gesteld. Ten aan-
zien van de Algemene voorwaarden gas,
warmte en drinkwater 1994, oordeelde
het hof dat de Consumentenbond in de
onderhavige procedure niet had voldaan
aan haar stelplicht. Het hof putte deze eis
uit art. 3:303: 'point d'intérêt, point d'ac-
tion'. De uitspraak, waartegen inmiddels
cassatie is aangetekend, is in het alge-
meen kritisch ontvangen - zie behalve
mijn noot in NTBR 1996, blz. 190, nog
S.C.J.J. Kortmann, Jurisprudentie Onder-
nemingen Recht, 1996, blz. 537, M.B.M.
Loos, SR 1996/9, L.J.H. Molenberg,
J.G.J. Rinkes, G.J. Rijken, TvC 1999, blz.
282, en R.H. Stutterheim, in NJB 1996,
blz. 1538. Onverdeeld positief zijn Mar-
tijn Scheffers en Annette van Vught in
AA 1996, blz. 533.

Geheel anders is de uitkomst in Hof Am-
sterdam 27 juni 1996, TvC 1996/5 inza-
ke Consumentenbond/Air Atlantis. Op
de dag dat het Haagse hof de Consumen-
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tenbond zo teleurstelde, wees het Amster-
damse hof een collectieve schadevorde-
ring toe, dit ondanks het feit dat art.
3:305a dit op zijn minst in het midden
laat.

7. Rechtspraak Europese Hof

Ook voor het consumentenrecht, maar
meer nog voor het leerstuk van de on-
rechtmatige overheidsdaad, is van belang
de uitspraak van het Europese Hof van
Justitie dd. 8 oktober 1996 (C-178/94),
in het Dillenkofer-arrest. De zaak betreft
de niet-tijdige implementatie van de
richtlijn pakketreizen door de Duitse
staat. Deze richtlijn voorziet onder meer
in de verplichte instelling van een garan-
tieregeling voor het geval van insolventie
van een reisorganisator. Nu de Duitse
staat heeft nagelaten een dergelijk fonds
tijdig in te stellen, is zij daarvoor ingevol-
ge het Francovich-arrest aansprakelijk je-
gens hen die hierdoor zijn gedupeerd.
Dat was de stelling van enige gestrande
reizigers, die het Hof aan hun zijde kre-
gen.

Het arrest is daarom zo interessant, om-
dat het Hof een synthese geeft van de
ontwikkeling van het Europese onrecht-
matige overheidsdaadsrecht (Brasserie du
Pêcheur, Factortame, British Telecom -
zie voor een pre-Dillenkofer beschou-
wing de bijdrage van W. van Gerven in
de International er Comparative Law
Quarterly). Inmiddels gonst het van de e-
mails over de correcte duiding van het ar-
rest. Een tip van uw — in deze niet-des-
kundige — kroniekschrijver: men legge
naast de Nederlandse tekst van het arrest
ook de Duitse en Franse tekst. Verschil-
lende problemen blijken dan uit de verta-
ling voort te komen.

(W. van Gerven, Bridging the unbridgea-
ble: community and national ton laws af-
ter Francovich and Brasserie', (1966) 45
ICLQ 507-544).

8. De filosofie van het aansprakelijkheids-
recht

De laatste decennia heeft ons denken
over het aansprakelijkheidsrecht sterk on-
der de invloed gestaan van economische
theorieën. Is de afwikkeling van verkeers-
ongevallen via het aansprakelijkheids-
recht wel efficiënt? Is een stelsel van socia-
le zekerheid of een patiëntenletselverzeke-
ring niet veel goedkoper? Inmiddels is er
ook weer meer aandacht gekomen voor
de normatieve vraagstukken die het aan-
sprakelijkheidsrecht oproept. Het is voor-
al de Engelstalige wereld die zich met
overgave in dit debat heeft gestort. Men-
sen als Calabresi, Coase, Epstein en
Posner, zijn wereldbekend geworden.
Een interessant boek voor degeen die niet

met het debat bekend zijn, is kort gele-
den in Engeland verschenen. Het is een
bundel opstellen bijeengebracht door Da-
vid Owen.

Het boek bestaat uit drie onderdelen. In
een eerste deel, The Nature and Realm of
Ton Law and Philosophy, exploreren Pe-
ter Birks, Jules Coleman en Tony Ho-
noré, de interrelatie van aansprakelijk-
heidsrecht en filosofie. Deel II, getiteld
Principles and Values Underlying Ton
Law, gaat in op de filosofische grondsla-
gen en beginselen van het aansprakelijk-
heidsrecht. Dit deel bevat opstellen van
Richard Posner, George Christie, James
Gordley, Richard Wright en Izhak Eng-
lard. Deel III handelt over Philosophical
Perspectives on Ton Law Problems. Dit
deel bestaat uit drie delen. In onderdeel
A zijn de bijdragen opgenomen van Da-
vid Owen, John Finnis, Richard Wright,
Ken Kress en John Attanasio. Onderdeel
B bevat opstellen over risico, causaal ver-
band en schade, van de hand van Ste-
phen Perry, Christopher Schroeder, nog-
maals Tony Honoré, Jeremy Waldron,
Bruce Chapman en Peter Benson. Onder-
deel C sluit met een bijdrage over eigen
schuld van Kenneth Simons. In een 'Af-
terword' stelt de filosoof Bernard Willi-
ams dat ook de filosofie veel van het aan-
sprakelijkheidsrecht kan leren, omdat dit
'a laboratory for studying instances of
problem-solving under pressure' biedt.

(David G. Owen (Ed.), Philosophical
Foundations of Ton Law, Oxford 1995,
510blz.).

9. Feministisch aansprakelijkheidsrecht

Soms wordt er nog wat lacherig over ge-
daan. 'Feministisch' mag nauwelijks
meer; het is een en al 'vrouw en recht'
wat de klok slaat. In de Engelstalige we-
reld is het feminisme echter een factor
van betekenis. Vrouwen, zo is de teneur
van een goed geschreven opstel van J. Co-
naghan, hebben als vrouw twee soorten
bijzondere vormen van letsel te duchten.
Eén categorie wordt gevormd door letsel
dat rechtstreeks met hun vrouw-zijn te
maken heeft (bijvoorbeeld zwangerschap
en bevalling). Een tweede categorie
wordt gevormd door letsel als gevolg van
maritaal machtsvertoon, incest, ongewen-
ste intimidatie, verkrachting en wellicht
ook medische fouten. Deze tweede cate-
gorie is in die zin niet specifiek, dat ook
mannen er het slachtoffer van kunnen
zijn. In de praktijk zijn veruit de meeste
gelaedeerden echter vrouwen. Conaghan
gaat na wat hier met het traditionele En-
gelse aansprakelijkheidsrecht tegen te
doen valt. Haar analyse van de recht-
spraak levert op 'that the law of ton does
not traditionally acknowledge or remedy
the wrong of sexual harassment but that

within its interstices there is considerable
potential for developing it in ways which
will render it more responsive to this par-
ticular injury' (blz. 427/8). Niettemin is
de conclusie ook dat het Engelse aanspra-
kelijkheidsrecht nog altijd masculien ge-
oriënteerd is. Dat blijkt bijvoorbeeld uit
een vergelijking van de zeer ontwikkelde,
strenge rechtspraak inzake smaad ('defa-
mation') met de nauwelijks van de grond
gekomen jurisprudentiële bescherming te-
gen 'sexual harassment'.

(Joanne Conaghan, Gendered Harms and
the Law ofTort: Remedying (Sexual) Ha-
rassment, (1996), 16 Oxford Journal of
Legal Studies 407-431).

W. Bezwaarde verwanten II

In eerdere kronieken berichtte ik reeds
van het toenemend verzet tegen de wijze
waarop vrouwen borg staan voor de
schulden van hun man of vader. Dit ver-
zet heeft geleid tot interessante recht-
spraak in met name Duitsland en Enge-
land. De rechtspraak is in kaart gebracht
door R.P.J.L. Tjittes, Bezwaarde verwan-
ten, inaugurele rede VU, Deventer 1996.
In de Kroniek Algemeen, in NTBR 1996,
blz. 208, noemde ik enige aanvullende
Duitse rechtspraak. Thans is er ook meer
Engelse rechtspraak te melden. Dat blijkt
uit een bijdrage van B. Fehlberg in de
Modern Law Review. Zoals het aansprake-
lijkheidsrecht 'male-oriented' bleek (nr 9
hierboven), zo blijkt het kredietrecht 'cre-
ditor oriented'. Het probleem is dat dit
niet eens in strijd met de wens van de 'se-
curity wives' is: 'empirical evidence sug-
gests that surety wives may not be so out
of step with wider social attitudes: empiri-
cal evidence suggests that surety wives
would not wish to be prevented by law
from providing security' (blz. 693).

(Belinda Fehlberg, The Husband, the
Bank, the Wife and Her Signature — the Se-
quel, 1996, 59 Modern Law Review 675-
694).

11. Europees privaatrecht

Binnenkort komt de handelspraktijk
voor een moeilijke keus te staan. Welke
beginselen zijn voor internationale com-
merciële transacties maatgevend: de
UNIDROIT Principles for International
Commercial Contract! of de Principles of
European Contract Law! Sceptici hebben
hun antwoord natuurlijk al klaar: aan
geen van beide beginselen heeft de prak-
tijk ook maar de geringste behoefte (ver-
gelijk C. Kessedjian, Un exercice de réno-
vation des sources du droit des contrats du
commerce international: Les Principes pro-
poséspar l'Unidroit, Revue critique de
droit international privé 1995, 641-670).
Niet voor deze sceptici, maar voor ande-
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ren interessant is de vergelijking tussen
beide beginselen, die M.J. Hoekstra
maakt in de nieuwe uitgave Europees pri-
vaatrecht in de reeks Molengrafïca (blz. 3-
44). De Utrechtse opstellenbundel onder
redactie van F.W. Grosheide en K. Boele-
Woelki bevat twee onderdelen.

Deel I besteedt aandacht aan oorsprong
en autoriteit van regelgeving. In dit deel
zijn voorts opgenomen bijdragen van
F.W. Grosheide over de regeling van
'hardship' in de UNIDRO1T Principles (blz.
45-97), van K. Boele-Woelki over de ver-
jaring van vorderingen uit internationale
koopovereenkomsten (blz. 99-146), en
van G.J.W. Steenhoff over het nieuwe
Russische overeenkomstenrecht (blz. 147-
170).

In deel II zijn drie bijdragen opgenomen:
van M.J. Adelman over The Effect of the
Seventh Amendment on Substantive Ameri-
can Patent Law (blz. 173-197), van
A.B.E. dos Santos Gil over Anton Piller
Orders en andere vorderingsmogelijkhe-
den van auteursrechthebbenden (blz.
199-256), en van I.G.F. Cath en S. de
Wit over formeel Europees octrooirecht
(blz. 257-281).

Iedereen die onderwijs heeft gegeven of
ontvangen weet dat arresten daar 'body'
aan geven; zonder rechtspraak is recht een
kleurloos vak. Juist op het gebied van
nieuw recht ontbreekt rechtspraak veelal.
Dat was indertijd het probleem bij het on-
derwijs gebaseerd op het nieuwe BW voor-
dat dat in werking was getreden. Dat is
nu het probleem voor vakken als Euro-
pees privaatrecht. Er wordt gelukkig iets
aan gedaan. Veel publiciteit is er voor het
ambitieuze case-books projekt van de Belgi-
sche hoogleraar Van Gerven. Zelf brengt
hij verslag uit van zijn projekt in Europe-
an Review of Private Law 1995, blz. 373.
Maar de concurrentie is hem al voor ge-
weest. Van de hand van Schwenzer en
Müller-Chen, verscheen kort geleden de
uitgave 'Rechtsvergleichung/Falle and Ma-
terialien'. Hierin is steeds per hoofdstuk
aandacht voor rechtspraak - en andere
materialen- afkomstig uit de Duitse
rechtsfamilie (inclusief Oostenrijk en
Zwitserland), de Franse rechtsfamilie, het
Anglo-Amerikaanse recht en eenvormig
recht (Unidroit Principles, European Prin-
ciples), waarna wordt afgesloten met een
vergelijking. In het boek worden behan-
deld totstandkoming, volmacht, recht op
nakoming, verborgen gebreken, onrecht-
matige daad, produktenaansprakelijkheid
en bescherming van de verkrijger van een
beschikkingsonbevoegde.

Behalve aan de genoemde rechtsstelsels
besteedt het boek ook aandacht aan inte-
ressante ontwikkelingen in andere stel-

sels, zoals bijvoorbeeld het DES-arrest in
ons land.

Er zijn nog twee publikaties op het ter-
rein van het Europees privaatrecht die ik
wil noemen. In de eerste plaats is dat het
boek EG-Vertrag undPrivatrecht, van
Ernst Steindorff. In deze interessante stu-
die analyseert de schrijver de constitutio-
nele basis voor ingrijpen in het privaat-
recht, de vier vrijheden, de verschillende
rechtsgebieden (industriële eigendom,
handelspraktijken, discriminatie en mede-
dingingsrecht), de doorwerking van
grondrechten, de 'Sanktionsaufgabe' van
het privaatrecht en de harmonisatie. Het
is nuttig om deze materie uit een Euro-
pees gezichtspunt behandeld te zien.
Voorts noem ik de bijdrage van M.
Traest, Harmonisatie en wederzijdse erken-
ning in het kader van een Europees overeen-
komstenrecht: een grondslagenonderzoek,
TPR 1996, blz. 409-470.

Behalve materieel privaatrecht is ook pro-
cesrecht voorwerp van unificatiepogin-
gen. De voorstellen van de zgn. commis-
sie-Storme kwamen op de (Duitse) Ta-
gung der Zivilrechtslehrer o^f 12 april
1996 te Munster aan de orde. De beide
preadviseurs moesten er weinig van heb-
ben. 'Eine Angleichung (oder gar Verein-
heitlichung) der nationalen Prozefirechte
der EG-Staaten auf legislatorischem Wege
ist weder jetzt noch auch in naher Zu-
kunft notwendig. (...) Soweit sie ange-
strebt wird, mufi sie (ihrem Gedanken
entsprechend) erstens auf Vollstandigkeit
ausgerichtet sein, zweitens auf durchgan-
gige Rechtsverbesserung zielen und drit-
tens nationale Prozefirechtstraditionen
respektieren. Der vorliegende Entwurf
erfüllt keines dieser Kriterien und eignet
sich insbesondere nicht für die ange-
strebte Umsetzung in eine EG-Richtii-
nie'. Dat is het vernietigend oordeel van
H. Roth, die het 'Erkenntnisverfahren'
bespreekt (Zeitschrift für Zivilprozef?
1996, blz. 271, 313). E. Schilken, die
schrijft over 'einstweiliger und summari-
scher Rechtsschutz und Vollstreckung' is
iets minder negatief, maar ook hij vraagt
zich af of harmonisatie echt nodig is,
'sonst sollten wir unsere Energie für na-
tionale Reformen verwenden' (ZZP 1996,
blz. 315,336).

In de aansluitende discussie over de pre-
adviezen (ZZP 1996, blz. 337-343) pro-
beerden Storme en commissie-lid Kera-
meus te redden wat er te redden viel,
maar veel verder dan de opmerking dat
de voorstellen op z'n minst de verdienste
hebben dat nu over Europese harmonisa-
tie wordt gesproken, kwam het niet. De
voorstellen zijn afgedrukt in ZZP 1996,
blz. 345-371.

(F.W. Grosheide, K. Boele-Woelki
(red.), Europees privaatrecht 1996/Qpstel-
len over Internationale Transacties en In-
tellectuele Eigendom, Lelystad 1996,
281 blz.; Ingeborg Schwenzer, Markus
Müller-Chen, Rechtsvergleichung/Falle
undMaterialien, Tübingen 1996, 352
blz.; Ernst Steindorff, EG-Vertrag und
Privatrecht, Baden-Baden 1996, onge-
veer 475 blz.; TagungderZivilrechtslehrer
Munster 12.4.1996, Zeitschrift für Zivil-
prozefirecht 1996, blz. 269-371).

12. Nederlands recht in den vreemde

De vertaling van het Burgerlijk Wetboek
onder leiding van F. Nieper en A.S. Wes-
terdijk nadert haar voltooiing. In 1996
verscheen Buch l Personen- und Fami-
lienrecht. Alleen Boek 8 staat ons nog te
wachten. Bijzonder waardevol is dat de
vertalers in hun Vorbemerkungen verant-
woording afleggen voor hun vertaalme-
thode. Zo zetten zij bijvoorbeeld uiteen
waarom zij 'natuurlijk kind' niet met
'natürliches Kind' maar met 'nichteheli-
ches Kind' vertalen. Bij het vertalen heb-
ben de auteurs ook een aantal fouten in
de Nederlandse tekst weten te achterha-
len. Hopelijk zal onze wetgever daar zijn
voordeel mee doen.

Ook Nederlandse auteurs verkondigen in
den vreemde wat er in ons land gebeurt.
Deze maand noem ik de bijdragen van
Crans voor de American Bar Association
over zekerheidsrechten, internationaal
privaatrecht en executie van luchtvaartui-
gen, en die van Wessels over pandrecht.

(F. Nieper, A.S. Westerdijk (Red.), Nie-
derldndisches Bürgerliches Gesetzbuch,
Buch l Personen- und Familienrecht,
München 1996, 314 blz.; B.J.H. Crans,
The Validity, Perfection and Enforceability
ofSecurity Interests in Aircraft and Sfares
in the Netherlands, 21 Air and Space Law
145-149 (1996); Bob Wessels, Pfand-
recht nach niederldndischem Recht, Zeit-
schrift für Europaisches Privatrecht
1996, blz. 425-443).

13. Recht en vertalen

Een politicus loopt op een late vrijdag-
middag persoonlijk binnen bij de vertaal-
dienst van een ministerie en overhandigt
daar een juridisch document onder het
uitspreken van de navolgende woorden:
'Dit heeft haast. Typt u dit vandaag nog
over in het Frans, a.u.b.'. Deze anecdote,
typerend voor de attitude van menig ju-
rist tegenover vertalers, wordt aangehaald
door G.R. de Groot, die zijn preadvies
voor de Nederlandse Vereniging voor
Rechtsvergelijking wijdt aan Het vertalen
van juridische informatie. Samen met het
preadvies van N. Florijn over De metho-
dologie van de staatsrechtelijke rechtsverge-
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Iijkingï3\ het aan de orde komen op de
jaarvergadering 1996 van de NWR, die
op vrijdag 10 januari 1997 (!) zal worden
gehouden te Leiden.

(G.R. de Groot, Het vertalen van juridi-
sche informatie, preadvies Nederlandse
Vereniging voor Rechtsvergelijking, De-
venter 1996, 138 blz).

14. Rechten mededinging

Het wetsvoorstel voor een nieuwe Mede-
dingingswet trekt momenteel veler aan-
dacht. Van de publikaties vallen in het
bijzonder te noemen het preadvies van
Biesheuvel, Mok en Sevenster voor de
Vereeniging 'Handelsrecht' en de Vereni-
ging voor Mededingingsrecht en de the-
manummers van het NJB, met bijdragen
van Bos, Ottervanger, Jansen en weder-
om Biesheuvel, alsmede van SEW, met bij-
dragen van VerLoren van Themaat, Slot-
boom, wederom Mok, Alexander en
Rijnsbergen.

De meeste bijdragen gaan in op de nieu-
we bestuursrechtelijke handhaving. Het
belang van de wet voor het privaatrecht
wordt gesignaleerd door Slotboom (blz.
295).

(M.B.W. Biesheuvel, M.R. Mok, H.G.
Sevenster, Van ordening naar marktwer-
king/Kanttekeningen bij het ontwerp-Mede-
dingingswet, Preadvies voor de Vereeni-
ging 'Handelsrecht' en de Vereniging
voor Mededingingsrecht, Den Haag
1996, 172 blz.; Een nieuwe mededin-
gingswet, met bijdragen van P.V.F. Bos,
T.R. Ottervanger, O.J.D.M.L. Jansen,
en M.B.W. Biesheuvel, NJB 1996, blz.
1237-1254; I.W. VerLoren van The-
maat, M.M. Slotboom, M.R. Mok, W.
Alexander, F. Rijnsbergen, SEW 1996,
blz. 284-313).

15. Recht op het net //

Zelden levert deze Kroniek (of welke pu-
blikatie ook) enige reactie op. Een uitzon-
dering moet worden gemaakt voor de ver-
wijzing naar enige web-sites in de vorige
Kroniek Algemeen. Voor mij is dat vol-
doende aanleiding om met de signalerin-
gen door te gaan. Wie meer wil weten
over Internet voor juristen kan zich daar-
op oriënteren in het gelijknamige boek
van Van der Wees en Renden. Beter ge-
schreven, nieuwer en goedkoper is het op-
stel van Volokh in de Michigan Law Re-
view. Wel moet men er rekening mee
houden dat dit alleen over Amerikaanse
web-sites gaat, maar ook die zijn voor
ons interessant. De auteur geeft een uit-
stekende toelichting bij het gebruik van
Internet. Enkele nuttige tips wil ik u niet
onthouden. Zo vinden we wetsvoorstel-
len die bij het Amerikaanse Congres aan-

hangig zijn onder http://thomas.loc.gov.
Toegang tot recente rechtspraak is er be-
halve via de in mijn vorige Kroniek ge-
noemde 'sites' via http://www.llr.com. In-
ternationale documenten zijn ook te vin-
den op http://www.hg.org, en een index
treft u aan onder http://www.find-
law.com.

Handig in het contact met de Verenigde
Staten is http:/www.switchboard.com
met een telefoonboek van de gehele VS
en http://www.four! l.com met alle e-
mail adressen.

Ten slotte vermeldt de schrijver een aan-
tal juridische discussielijsten en nieuws-
groepen.

(J.G.L. van der Wees, W.G. Renden, In-
ternet voor Juristen, Deventer 1995, 200
blz.; Eugene Volokh, Computer Media for
the Legal Profession, 94 Michigan Law Re-
view 2058-2085 (1996)).

16. Alledaags recht

De rechtspraak die in dit blad aan de
orde komt, wordt geselecteerd op beteke-
nis voor de rechtsontwikkeling. In die
zin is zij niet representatief, want 95%
van alle uitspraken heeft voor de rechts-
ontwikkeling geen of nagenoeg geen
waarde. Dat neemt niet weg, dat de uit-
spraken die worden gepubliceerd in perio-
dieken als Kort Gedingen de Praktijkgids
ons een mooi beeld geven van het recht
van alledag. Daarvan tot slot enige staal-
tjes.

Allereerst noem ik enkele uitspraken die
zijn gepubliceerd in Kort Geding. Buren-
ruzies spelen in de lagere rechtspraak een
belangrijke rol. De President van de Rb.
Middelburg heeft een probaat middel bij
de hand: hij verbiedt de ruziënde buren
zich gedurende zes maanden 'zonder
noodzaak hinderlijk tegenover elkaar te
gedragen', op verbeurte van een dwang-
som ad ƒ 500 voor iedere overtreding
(Pres. Rb. Middelburg 7 mei 1996, KG
1996, 208, inzake Vrolijk/Kempers).

De werkingssfeer van het retentierecht
was aan de orde in Pres. Rb. Zwolle 14
mei 1996, KG 1996, 210, inzake Jan-
sen/Klaver Yachtpainting. De aannemer
besteedt bepaalde werkzaamheden uit
aan een onderaannemer. De onderaanne-
mer neemt, geheel onnodig, een aantal
onderdelen van het jacht in kwestie mee
naar zijn eigen werf. Hij kan hier volgens
de Zwolse president geen retentierecht
op uitoefenen.

Van Klaver naar Klavertje. Die had zich
laten 'body-painten' en een foto van haar
— met ontbloot bovenli j f— en de schilder
was zelfs verschenen in Issue. Modezaak

Canichon ging verbouwen en vond het
wel geinig om de 600 relaties een kaart te
sturen met daarop Klavertje afgebeeld.
Wat het meisje echter in het verkeerde
keelgat schoot, was het bijgevoegde on-
derschrift 'kleding eruit, schilder erin'.
Het verweer van het modehuis dat hier-
mee de verbouwing was bedoeld had
geen succes. Klavertje kreeg f2500 als
voorschot wegens inbreuk op de persoon-
lijke levenssfeer: Pres. Rb. Breda 13 juni
1996, KG 1996, 216, inzake Patijn/Ca-
nichon Couture.

Dat de rechter ten slotte bijna letterlijk
als scheidsrechter moet optreden, bli jkt
uit Pres. Rb. Utrecht 9 juli 1996, KG
1996, 259, inzake Handbalvereniging
Zeeman Vastgoed/Sew (Sport en Wils-
kracht)/Vereniging Nederlands Handbal
Verbond. De spanning was te snijden in
de topwedstrijd voor de derde divisie,
maar uiteindelijk wist het wilskrachtige
Sew concurrent ZAP met 12-11 te ver-
slaan, waardoor promotie een feit werd.
Totdat de Verbonds straf- en protestcom-
missie en de Commissie van beroep zich
ermee gingen bezighouden. In de tweede
helft zou niet goed zijn geteld; de tweede
helft van de wedstrijd moest worden over-
gespeeld en nu promoveerde ZAP en niet
Sew. In dat overspelen voorzag het regle-
ment echter niet en daarom oordeelde de
Utrechtse president dat (ook) Sew een di-
visie hoger moest spelen.

Ook de Praktijkgids heeft regelmatig uit
het leven gegrepen casusposities. Wat
dacht u van de volgende:

Een marktkoopman ziet de hem toegewe-
zen standplaats geblokkeerd door een al-
daar geparkeerde auto. De marktmeester
is er niet, de gemeente is onbereikbaar en
de politie onderneemt ter zake geen actie.
Onder deze omstandigheden wijst de
kantonrechter — op grond van onrecht-
matige daad - een bedrag van ƒ 3675
toe: 50% van de waarde van de handels-
waar (Ktg. Maastricht l november 1995,
Praktijkgids 1996, nr 4450, inzake Van
de Heuvel/gemeente Valkenburg aan de
Geul).

Tot slot een klassieke casus, althans een
over klassiekers. Lassche wordt met zijn
Bentley aangereden door Van der Sluis.
De reparatie van het elektrisch raamme-
chanisme van de Bentley duurt onver-
klaarbaar lang: negen dagen. Gedurende
deze negen dagen huurt Lassche een ver-
vangende auto voor ƒ 1100 per dag. Het
is dan ook een Rolls Royce Corniche
Coupe. Volgens de Zwolse rechtbank ko-
men ingevolge art. 6:96 lid 2 (a) BW rede-
lijke kosten ter beperking van schade
voor vergoeding in aanmerking. Ingevol-
ge deze bepaling heeft Lassche wel recht
op vergoeding van de kosten van een ver-
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vangende auto, maar dan wel met dien
verstande, dat in het kader van schadebe-
perking de kosten redelijk moeten zijn.
Als het uitgangspunt is, dat de kosten ter
beperking van de schade redelijk moeten
zijn, dan impliceert zulks dat de vervan-
gende auto niet steeds van dezelfde aard
hoeft te zijn, zeker niet als de te vervan-
gen auto een zeer dure en weinig voorko-
mende auto is, en slechts gedurende be-
perkte tijd in een vervangende auto hoeft
te worden voorzien. Het aanbod van de
verzekeraar van de aanrijder ad ƒ 250 per
dag is alleszins redelijk (Rb. Zwolle 24 ja-
nuari 1996, Praktijkgids 1996, nr 4624).
Wat Lassche wel zonder probleem kreeg
uitbetaald was de schade aan zijn Bent-
ley. Zou ook daarvoor niet moeten gel-
den, dat als hij er een goedkoper type
auto op na had gehouden, de kosten van
de aanrijding minder hoog zouden zijn
uitgevallen, zodat aanleiding bestaat art.
6:101 ('eigen schuld') toe te passen?

E.H. Hondius

RECENSIE

R.I.V.F. Bertrams, Bank Guarantees in
International Trade, tweede, herziene
druk, ICC Publishing S.A., en Kluwer
Law International, 1996

In 1994 mocht ik in RM Themis/3, blz.
147 e.v., het proefschrift van Bertrams,
Bank Guarantees in International Trade,
waarop hij in 1990 aan de Vrije Universi-
teit was gepromoveerd, bespreken. On-
danks mijn kritische aantekeningen was
mijn oordeel toen zeer positief.

Onlangs is de tweede, herziene druk van
dit werk verschenen en mag ik ook over
deze druk oordelen. Dat oordeel is net zo
positief, al moet ik daarbij andermaal
aantekeningen plaatsen. Het wordt de re-
censent niet gemakkelijk gemaakt, omdat
de schrijver buiten de figuur van de con-
tragarantie niet aangeeft waar hij zijn op-
vatting uit 1990 heeft herzien, zodat de
recensent voortdurend de eerste druk
met de tweede moet vergelijken.

Voorop mag worden gesteld, dat de waar-
de van deze tweede druk wordt ver-
hoogd, doordat de schrijver daarin de
'ICC Uniform Rules for Demand Guaran-
tees' van 1992 (URDG) heeft verwerkt,
een mogelijkheid welke hem in zijn
proefschrift natuurlijk ontbrak.

Het is nog te vroeg om vast te stellen of
de URDG in de praktijk aanslaan, doordat
zij uitdrukkelijk toepasselijk worden ver-
klaard. In ieder geval is het verheugend
te lezen dat volgens de schrijver Neder-
landse banken begonnen zijn de URDG
uitdrukkelijk toepasselijk te verklaren op
afroepgaranties voor binnenlands ge-
bruik. Over de invoering van de 'Un-
citral Convention' ben ik bepaald niet
optimistisch; het is ook geen goede zaak
met twee standaardregelen te worden ge-
confronteerd. Daarom zou ik menen dat
men beter kan varen op het kompas van
de Internationale Kamer van Koophan-
del te Parijs, welke haar sporen op het ge-
bied van bancaire regelgeving heeft ver-
diend.

In WPNR 6116 (1993) heb ik betoogd dat
de begunstigde van een afroepgarantie
zijn verzoek tot betaling daaronder steeds
vergezeld moet laten gaan van de verkla-
ring dat zijn wederpartij bij de onderlig-
gende overeenkomst wanprestatie heeft ge-
pleegd. Immers, de afroepgarantie strekt
tot bescherming tegen die wanprestatie.
Bijgevolg achtte ik art. 20 sub c URDG een
onjuiste bepaling, doordat zij een 'uncon-
ditional demand of payment' mogelijk
maakt, welke met de onderliggende over-
eenkomst geen enkel verband houdt. Het
heeft mij verwonderd dat de schrijver aan
deze kwestie geheel voorbijgaat.

Het spreekt vanzelf dat de garanderende
bank zich niet op de opdrachtgever kan
verhalen, indien zij in strijd met de voor-
waarden van de afroepgarantie aan de be-
gunstigde mocht hebben betaald. Maar
waarom dan niet vermeld dat die bank in
zo'n geval wegens onverschuldigde beta-
ling verhaal moet zoeken op de begun-
stigde?

In tegenstelling tot de eerste druk stelt de
schrijver (blz. 137 e.v.) zich thans terecht
op het standpunt dat de bij indirecte af-
roepgaranties door de eerste bank ten be-
hoeve van de tweede bank te stellen con-
tragarantie moet worden aangemerkt als
een afroepgarantie, welke onafhankelijk
is van de afroepgarantie welke de tweede
bank in opdracht van de eerste bank ten
behoeve van de begunstigde stelt. Bijge-
volg wordt de contragarantie geregeerd
door haar eigen voorwaarden.

Het ligt voor de hand dat betaling onder
de contragarantie kan worden geweigerd,
indien de opdrachtgever c.q. de eerste
bank weet aan te tonen dat de tweede
bank in strijd met de voorwaarden van
haar garantie aan de begunstigde mocht
hebben betaald, dan wel het bedrieglijk
of willekeurig betalingsverzoek van de be-
gunstigde had moeten onderkennen.
Maar in hoe weinig gevallen slagen zij
daarin? Ik vraag mij daarom af, of de fi-
guur van de contragarantie wel zoveel
aandacht vergt als de schrijver daaraan
heeft besteed.

Een moeilijke vraag is, of de garanderen-
de bank bij de verklaring van de begun-
stigde 'extend or pay' aan de verlenging
van de looptijd van de afroepgarantie
mag meewerken, indien de opdrachtge-
ver zich over die verlenging niet uit-
spreekt. De schrijver (blz. 191) beant-
woordt die vraag bevestigend, indien
blijkt dat het de begunstigde niet om be-
taling, maar om verlenging te doen is. Ik
ben geneigd hem hierin te volgen. Overi-
gens zou men problemen kunnen omzei-
len, doordat de opdrachtgever bij de op-
dracht tot het stellen c.q. doen stellen
van de afroepgarantie de garanderende
bank c.q. de eerste bank machtigt bij stil-
zwijgen van de opdrachtgever bij de ver-
klaring 'extend or pay' namens haar aan
de gevraagde verlenging mede te werken.

In WPNR 5658 (1983) heb ik betoogd
dat de ten behoeve van de eigenaar/ver-
huurder van onroerend goed gestelde af-
roepgarantie ter zake van de verschuldig-
de huur niet automatisch strekt ten be-
hoeve van de koper van dat goed indien
de garantie daarin niet uitdrukkelijk voor-
ziet. De schrijver verwerpt die opvatting,
maar dat betekent dan wel dat hij in dit
opzicht met de strekking van art. 4, eer-
ste alinea, URDG, luidende 'The Benefici-
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