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Stand van zaken Nieuw BW
Elfde gedeelte Invoeringswet
De Bijzondere Commissie voor de herziening van het
Burgerlijk Wetboek van de Eerste Kamer heeft 20 novem-
ber 1990 een voorlopig verslag vastgesteld (Kamerstuk I
1990-1991, 18 998, nr. 85). De Commissie vraagt of het de
minister mogelijk is de praktische hantering van het over-
gangsrecht inzichtelijk te maken. Met het oog hierop heeft
zij geprobeerd een aantal onderdelen van het recht, waar-
mee de praktijk na invoering van het NIEUW BW onvermij-
delijk en vaak zal worden geconfronteerd, overgangsrech-
telij k 'door te lichten' en daarover vragen en casusposities
te formuleren. De antwoorden van de minister kunnen, zo
verwacht zij, houvast bieden bij de oplossing van de meest
voorkomende gevallen van overgangsrecht, waarmee de
gemiddelde praktijkjurist wordt geconfronteerd. De geval-
len die de commissie aan de orde stelt, zijn achtereenvol-
gens: lopende procedures, nietigheden en vernietigbaarhe-
den van rechtshandelingen, wanprestatie en verzuim (alge-
meen en bij koop), onrechtmatige daad (aansprakelijkheid
en schadevergoeding), termijnen, algemene voorwaarden,
onvoorziene omstandigheden, art. 3:86 e.V., hypotheek-
recht en tenslotte zekerheden, voorrechten en kredietver-
keer (de onderlinge verhouding van crediteuren).

Twaalfde gedeelte Invoeringswet
De Bijzondere Commissie heeft een voorlopig verslag
vastgesteld en verwijst daarin naar de vragen in het voor-
lopig verslag van het elfde gedeelte Invoeringswet (Kamer-
stuk 11990-1991,19 528, nr. 82).

Dertiende gedeelte Invoeringswet
Nadat in het kader van de Bezemwet nog een nota van
verbetering is verschenen, heeft de Bijzondere Commissie
voor de herziening van het Burgerlijk Wetboek van de
Eerste Kamer een blanco eindverslag vastgesteld (Kamer-
stukken I 1989-1990, 2i 418, nr. 157« en 1990-1991, 81).

Invoeringswet Kadasterwet
De vaste commissies voor Volkshuisvesting en Ruimte-
lijke Ordening en voor Justitie van de Tweede Kamer
hebben 12 december 1990 een voorlopig verslag vastgesteld
(Kamerstuk II 1990-1991, 21 830, nr. 4). De commissieleden
zegden toe te zullen streven naar een voortvarende behan-
deling van het wetsvoorstel nu de Kadasterwet te zamen
met de Boeken 3, j en 6 NIEUW BW op i januari 1992 in
werking zal moeten treden.

Produktenaansprakelijkheid
Met betrekking tot het wetsvoorstel tot aanpassing van
Boek 6 aan de EG-richtlijn inzake aansprakelijkheid voor
produkten met gebreken is verschenen een nota van wijzi-
ging (Kamerstuk II 1990-1991, 21 430, nr. 5).

Commissie Van Schendel1

De commissie heeft in januari het Tweede Tussentijdse
Verslag vastgesteld. In dit verslag en in het eerste verslag
(zie Trema, juni 1990) heeft de commissie de Boeken 3, 5
en 6 en de delen van Boek 7 die samen met deze Boeken
in werking zullen treden, alsmede het Overgangsrecht
onderzocht naar de mogelijke toename van de werklast als

Vervolg: zie bh. }i e.v.

l Vgl. Kwartaalbericht Nieuw BW 1990/3 blz. 81.
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Algemeen

Nieuwe drukken
De vaststelling van de definitieve
nummering van de Boeken 3, 5 en 6
en een viertal titels van Boek 7, de
wijziging van een aantal bepalingen
bij onder andere de Bezemwet en de
vaststelling van het overgangsrecht
dreigen de eerste generatie NIEUW BW
commentaren zo niet obsoleet dan
toch moeilijk hanteerbaar te maken.
Een aantal nieuwe drukken van de
eerste generatie biedt evenwel soelaas.
In de eerste plaats verscheen van de
hand van A. S. Hartkamp, Advocaat-
Generaal bij de Hoge Raad, een
tweede druk van zijn voortreffelijke
Nieuw BW-monografie Aard en opzet
van het nieuwe vermogensrecht
(Nieuw BW-monografie Ai). De
monografieën hebben een grotere let-
ter gekregen, wat vooral de oudere
lezer prettig zal vinden. Een tweede
verbetering is de toevoeging van een
register. Tot dusver was men aange-
wezen op een afzonderlijk Register
(verzorgd door I. de Waal-van Wes-
sem, thans in derde druk, 1990). Dat
is nuttig wanneer men niet weet in
welke monografie men iets kan vin-
den, maar gaat het alleen maar om de
vraag waar een bepaald onderwerp in
een specifieke monografie te vinden
is, dan is het wat onhandig om daar-
voor steeds een afzonderlijk deeltje
ter hand te moeten nemen.
Andere recente verschijningen in de
reeks Nieuw BW-monografieën zijn
nrs. Ai3: Reële executie van de hand
van de Zwolse advocaat H. Stein, en
Bio: Vruchtgebruik, verzorgd door
W. M. Kleijn van de RU Leiden.
Van de hand van A. S. Hartkamp ver-
scheen eveneens een vierde druk van
zijn bekende Compendium van het
vermogensrecht volgens het nieuwe
burgerlijk wetboek
Ten slotte wijs ik op de tweede druk
van Het Nieuw BW in 400 trefwoor-
den, dat onlangs onder redactie van
C. C. van Dam en ondergetekende,
eveneens bij Kluwer, het licht zag.

Tekstuitgaven
Bij het bestuderen van het NIEUW BW
is niets zo vervelend als wanneer
blijkt L.»i men een verouderde tekst-
uitgave heeft. Gelukkig worden de
thans gebruikte tekstuitgaven jaarlijks
up to date gebracht; aan de uitgevers
ligt het dus niet. NIEUW BW-cursisten
hebben het jarenlang met de tekstuit-
gaven van Kluwer en vervolgens ook
Vermande moeten doen. Naarmate
de invoering van het nieuwe vermo-
gensrecht naderbij komt, neemt de
concurrentie toe. De nieuwste — en
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tot dusver goedkoopste (f 12,50) —
uitgave is die van Ars Aequi Libri
onder redactie van R. J. Q. Klomp.
De Ars Aequi uitgave ziet er keurig
verzorgd uit, is compleet en bevat een
alfabetisch register en een transpone-
ringstabel.

Tekst en Commentaar
Tussen tekstuitgave en commentaar
in is de nieuwe uitgave van
J. H. Nieuwenhuis, C. J. J. M. Stoiker
en W. L. Valk (red.), Nieuw Burgerlijk
Wetboek/Tekst & Commentaar,
Deventer 1990, 902 blz. Ook deze
bundel bevat de tekst van de Boeken
3, 5 en 6 en de vier in 1992 in te voe-
ren titels van Boek 7. Voorts bevat
deze uitgave per wetsartikel een
beknopte algemene kenschets van de
bepaling, een nadere uitwerking van
enkele kernbegrippen, een weergave
van de bepaling in het oude (huidige)
BW en van het overgangsrecht. Het
boek verwijst hoofdzakelijk naar de
Parlementaire Geschiedenis; soms
wordt ook een handboek, een losbla-
dige uitgave of rechtspraak geciteerd.
Voor een eerste kennismaking met
het nieuwe recht lijkt dit boek een
goede aanwinst.

Het Nieuw BW in het buitenland
Nu de inwerkingtreding van het
NIEUW BW in zicht komt, neemt ook
de belangstelling uit het buitenland
toe. In juni 1990 vond in Salzburg
een tweedaags symposium plaats,
waar de betekenis van het NIEUW BW
vanuit Duitstalig perspectief werd
geschetst. Buitenlanders die de
Nederlandse taal niet machtig zijn,
hadden tot voor kort alleen Boek 6,
en dan nog in het oorspronkelijk ont-
werp, in Engelse vertaling tot hun
beschikking. Daar is thans verande-
ring in gekomen. Onder auspiciën
van het Ministerie van Justitie ver-
scheen onlangs bij Kluwer een tekstuit-
gave met de Nederlandse tekst en een
Franse en Engelse vertaling: New
Netherlands Civil Code Patrimonial
Law (Property, Obligations and Spe-
cial Contracts)/Nouveau code civil
néerlandais le droit patrimonial (les
biens, les obligations et les contrats
particuliers). Het vertaalwerk is ver-
zorgd door P. P. C. Haanappel en
Ejan Mackaay, beiden te Montréal.
Het boek bevat een inleiding van de
hand van A. S. Hartkamp. Een eerste
lezing leert dat de vertaling aanzien-
lijk afwijkt van de eerdere Engelsta-
lige tekst.

E H. Hondius

BOEKBESPREKINGEN

C. C. van Dam, Zorgvuldigheids-
norm en aansprakelijkheid. Een
rechtsvergelijkend onderzoek naar
plaats, inhoud en functie van de
zorgyuldigheidsnorm bij de aanspra-
kelijkheid voor letsel- en zaakschade
Deventer 1989 (diss. Utrecht), j j j blz.,
ƒ óo,-

Cum Laude
Met lof! Cees van Dam promoveerde
op 25 oktober 1989 cum laude op
bovenvermeld proefschrift. Een goed
geschreven en heldere rechtsvergelij-
kende analyse van de fundamenten
van het civiele aansprakelijkheids-
recht.

Korte weergave van de inhoud
Gelijk de ondertitel aangeeft bevat dit
boek een rechtsvergelijkend onder-
zoek naar plaats, inhoud en functie
van de zorgvuldigheidsnorm bij de
aansprakelijkheid voor letsel- en zaak-
schade. Centraal staat derhalve de
zorgvuldigheidsnorm, de aansprake-
lijkheid van art. 1401 BW en de art. 6:
162-165 NIEUW BW. Van Dam gebruikt
het begrip schending van een zorgvul-
digheidsnorm in ruime zin, als syno-
niem voor de toerekenbare onrecht-
matige daad, de 'fout' in het NIEUW
BW.
Op goed Hegeliaanse wijze is het
onderzoek in drie delen verdeeld.
Ieder deel bestaat dan weer uit zes
hoofdstukken. In de eerste zes hoofd-
stukken beschrijft Van Dam de plaats
van de zorgvuldigheidsnorm — de
structuur van persoonlijke aansprake-
lijkheid — in het Franse, het Duitse,
het Engelse en het Nederlandse recht.
Het tweede deel, de hoofdstukken
zeven tot en met twaalf, handelt over
de inhoud van de zorgvuldigheids-
norm. Gezocht wordt naar de facto-
ren die bepalend zijn voor vaststelling
van wat als zorgvuldig gedrag kan
gelden in een bepaalde situatie.
Voorts komt in dit verband aan de
orde wat de voorwaarden zijn om als
onzorgvuldig aangemerkt gedrag toe
te rekenen aan de persoon van de
dader. Is toerekeningsvatbaarheid
daartoe een noodzakelijke voor-
waarde? Ook hier wordt rechtsverge-
lijkend te werk gegaan. In het laatste
deel van het boek gaat het om de
functie van de zorgvuldigheidsnorm.
Hier worden vanuit rechtsecono-
misch perspectief een drietal functies
c.q. doelstellingen onderscheiden. Pre-
ventie van schade, vergoeding van
schade en spreiding van schade.

De plaats van de zorgvuldigheids-
norm
Het Franse en het Nederlandse recht
inzake de persoonlijke aansprakelijk-

heid kan worden getypeerd als een
enkelvoudig of conceptualistisch sys-
teem. Het Engelse en Duitse systeem
is meer casuïstisch. Het Franse sys-
teem dat in het tweede hoofdstuk
wordt beschreven kent in wezen
maar één simpele regel: 'Tout fait
quelconque de l'homme, qui cause à
autrui un dommage, oblige celui par
la faute duquel, il est arrivé, à le répa-
rer'. Deze regel uit art. 1382 Code
Civil houdt in, dat degene die door
zijn 'faute' aan een ander schade toe-
brengt verplicht is om deze schade te
vergoeden. Het nadeel van deze alge-
mene regel is dat door de wetgever
weinig houvast wordt geboden, dat
zal dan door de rechter (en de litera-
tuur) nader ingevuld moeten worden.
Merkwaardig is dat in de Franse lite-
ratuur voor een deel dezelfde onder-
scheidingen, bijvoorbeeld die tussen
'fait licite' en 'fait illicite', zijn te vin-
den als in de Nederlandse, zonder dat
het begrip 'onrechtmatigheid' in de
Franse wet staat.
Het volgende hoofdstuk beschrijft
het systeem van de 'Unerlaubte
Handlung' in de Bondsrepubliek
Duitsland. Het Duitse recht kent
geen 'Generalklausel' maar wel een
aantal min of meer algemene regels
betreffende de persoonlijke aanspra-
kelijkheid en voorts nog en aantal
bijzondere aansprakelijkheden. In
par. 823 Abs. i worden leven, lichaam
en vrijheid en voorts eigendom of een
soortgelijk recht tegen opzettelijke of
onzorgvuldige inbreuken beschermd,
zodanig dat uit een dergelijke inbreuk
een verplichting tot schadevergoeding
ontstaat. Ook in dit hoofdstuk weet
Van Dam de lezer op korte en bon-
dige wijze in te leiden in belangrijkste
aspecten van de structuur van — in
dit geval — het Duitse aansprakelijk-
heidsrecht.
Fraai is ook de behandeling van het
Engelse stelsel, waarin met name de
belangrijkste 'tort', de tort of negli-
gence wordt behandeld. Alle klassieke
rechtspraak op dit gebied wordt fraai
en korrekt (ik heb het gecontroleerd)
samengevat en geanalyseerd.
Voor de modale Kwartaalberichtlezer
van meer belang is het vijfde hoofd-
stuk waarin de structuur van het
Nederlandse buiten-contractuele aan-
sprakelijkheidsrecht wordt beschre-
T'"~yinet name ook de regeling in art.
6:162 NIEUW BW. Van Dam laat zien
dat zowel in de rechtspraak als in een
groot deel van de literatuur de opvat-
ting te vinden is dat het enkele feit
van een inbreuk op een subjectief
recht of het in strijd handelen met
een wettelijke norm, niet zonder
meer beslissend is voor de vraag of er
sprake is van onrechtmatigheid van
de gedraging.
Een verklaring voor het feit dat in




