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1. Bijzondere overeenkomsten algemeen

Tegelijk met de boeken 3, S en 6 zijn per l januari 1992 ook vier titels
van boek 7 in werking getreden. Het gaat om de titels l (koop en ruil-
zie hierboven), 7 (lastgeving), 9 (bewaarneming) en 14 (borgtocht). In de
Schoordijk-bundel bepleit W.C.L. van der Grinten, blz. 87 e.v. voltooiing
van de hercodificatie op zo kort mogelijke termijn. Zijns inziens kan
echter een aantal voorgestelde titels inzake bijzondere overeenkomsten
zonder bezwaar komen te vervallen.

2. Lastgeving

De regeling van de lastgeving is eigenlijk een species van de opdracht. Als
enige is deze specifieke regeling van de opdracht per l januari 1992 in
werking getreden. Dit houdt verband met de verknochtheid met de regeling
van de volmacht. De regeling van de lastgeving kent evenals die van koop
en ruil het onderscheid tussen professionele en partikuliere lastgever.

3. Geneeskundige behandelingsovereenkomst

Ook de geneeskundige behandelingsovereenkomst is een species van het
genus opdracht. In 1990 heeft de regering een wetsvoorstel ingediend dat
beoogt nog in het thans geldende Burgerlijk Wetboek een regeling voor
deze overeenkomst op te nemen (wetsvoorstel 21 561). Een overzicht van
de belangrijkste onderdelen van de regeling geeft J.H. Hubben (red.), De
geneeskundige behandelingsovereenkomst/Tekst en analyse van het
wetsvoorstel (Lochern 1990). Het wetsvoorstel is in de vakpers gunstig
ontvangen. Ook de parlementaire behandeling loopt tot dusverre
voorspoedig.

Het wetsvoorstel is voorafgegaan door een voorontwerp van wet. Op de
belangrijkste verschillen tussen beide teksten wijst C.C.M. Nadorp-van der
Borg, De geneeskundige behandelingsovereenkomst van voorontwerp tot
wetsvoorstel, TvG 1991, p. 198-214. In TvG 1991, p. 401 signaleert B.
Sluyters de belangrijkste wijzigingen die de Memorie van Antwoord heeft
gebracht.

Onderdelen van het wetsvoorstel zijn voorwerp van kritiek in de
navolgende beschouwingen. J.K.M. Gevers, Het wetsvoorstel geneeskundige
behandelingsovereenkomst en medische keuringen, TvG 1991, p. 215-224
stelt dat het wetsvoorstel in zijn huidige vorm ongeschikt is voor
verbetering van rechtsbescherming bij medische keuringen. W.G. Brands en
G.W. Brands-Bottema, De minderjarige en de geneeskundige
behandelingsovereenkomst, TvG 1991, p. 129-141 bepleiten toevoeging van
een eigen rechtsingang voor minderjarigen.
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Het wetsvoorstel was voorts voorwerp van een aantal beschouwingen in
Medisch Contact. W.R. Kastelein, MC 1991, p. 1027-1029, beantwoordt de
vraag "WGBO: moet en kan dat zo?" vanuit de medische beroepsgroep met
een voorzichtig ja. In MC 1991, p. 1121-1122 plaatst H.D.C. Roscam Abbing
de 'Zorg van een goed hulpverlener in juridisch perspectief'. J. Legemaate,
De WGBO en het vertrouwensmodel, MC 1991, p. 1151-1153 ziet in het
wetsvoorstel de definitieve overgang naar een meer juridische benadering
van de arts-patiëntrelatie. F.H. Reddering, WGBO en medische
beroepsaansprakelijkheid, MC 1991, p. 1259-1260 voorziet een groter aantal
claims, overigens niet zozeer door het wetsvoorstel als wel door de
invoering van het NBW. D.J. Bender, Aansprakelijkheid en de nieuwe
wetgeving, MC 1991, p. 1261-1262 ten slotte acht de centrale
aansprakelijkheid van het ziekenhuis een redelijke zaak.

Frontaal tegen het wetsvoorstel keerde zich Kortmann, WPNR 1990 p. 745.
In TvG 1991, p. 126 dient H.J.J. Leenen hem van repliek.

4. Bewaarneming

Volledigheidshalve vermeld ik hier dat per l januari 1992 ook de nieuwe
regeling van de bewaarneming in werking is getreden. Behalve de naam
veranderde ook het karakter van de regeling: van vriendendienst is zij
geworden tot een vorm van gewoonlijk professionele dienstverlening.

5. Borgtocht

In de vorige Kroniek maakte ik melding van het arrest Van Lanschot
Bankiers / Bink. Dit is thans met een kritische noot van Brunner
gepubliceerd in de NJ: HR l juni 1990, NJ 1991, 759. J.W.H. Blomkwist
wijdde een monografie aan de nieuwe regeling van de borgtocht (NBW-
monografie B78, Deventer 1991). Ook deze regeling maakt onderscheid
tussen professionele en partikuliere borgtocht.




