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I. Inleiding

Op 25 april 1987 was het veertig jaar geleden dat aan de Leidse hoogleraar
E. M. MEIJERS opdracht werd gegeven om voor Nederland een Nieuw Burger-
lijk Wetboek te ontwerpen. Anno 1987 zijn twee van de oorspronkelijk voor-
ziene negen boeken in werking getreden. Vier andere boeken zullen vermoede-
lijk omstreeks 1992 worden ingevoerd. Twee boeken (4. Erfrecht en 7. Bijzon-
dere overeenkomsten) zullen nog wat !anger op zich laten wachten. Eén boek
(9. Voortbrengselen van de menselijke geest) en de inleidende titel zijn inmiddels
een roemloze dood gestorven.1

Het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht (boek 6) behoort met de
boeken 3 (Vermogensrecht in het algemeen) en 5 (Zakelijke rechten) alsmede
enige titels van boek 7 (Bijzondere overeenkomsten) tot de kern van het nieuwe
vermogensrecht. Deze drie boeken en enige titels zijn grotendeels reeds wet.
Hun invoering wordt momenteel tegen 1992 verwacht. Omstreeks deze tijd
kan ook invoering van boek 8 (Verkeersmiddelen en vervoer) worden verwacht.

Enige scepsis met betrekking tot de beleidsvoornemens van de regering is in

deze op haar plaats. In het recente verleden zijn mededelingen van regeringszijde
omtrent de invoeringsdatum keer op keer te optimistisch gebleken.

1. In NJB, 1983, p. 1212 e.v. bepleit H. COHEN JEHORAM het werk aan het negende boek alsnog
ter hand te nemen. Zie hierover ook de diskussie in NJB, 1984, p 15.
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CERTUM AN, INCERTUM QUANDO

Vast staat thans dat de boeken 3, 5 en 6 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek
zullen worden ingevoerd. Onzeker zijn nog de datum van invoering en de
modaliteiten waaronder de invoering zal plaatsvinden (overgangsrecht). De on-
zekerheid over de invoeringsdatum kan worden geillustreerd aan de hand van
enige ministeriele voorspellingen.2

In 1953 dacht minister DONKER aan een periode van vier jaar voor de totstand-
koming en van vijf jaar voor de uitvoering. Zijn opvolger SAMKALDEN noemde
in 1957 het jaar 1967 een optimistische en 1970 een pessimistische voorspelling.
In 1970 denkt Y. SCHOLTEN al aan een invoeringsdatum tussen 1980 en 1985.
De huidige minister KORTHALS ALTES rekende in 1984 nog op invoering per
uiterlijk 1 oktober 1986, maar inmiddels heeft hij zijn verwachting moeten bij-
stellen tot 1992.

Het lijkt wel de slinkende aardolievoorraad van de wereld. Elk jaar kunnen
we uitrekenen wanneer de olie op is. Elk jaar neemt de winbare oliereserve ook
zodanig toe, dat de datum van het opraken weer verder verschuift. Toch zijn
er in Nederland nog maar weinig juristen die nu nog menen dat het nieuwe
wetboek er niet zal komen. Wel is er een groep juristen die er op dit punt een
'apres nous' attitude op na houden.

PRO EN CONTRA

Ook direct na de verlening van de herzieningsopdracht aan MEIJERS maakten
weinigen zich hierover druk. Dat werd pas anders, toen de eerste ontwerpen
van MEIJERS het licht zaken. Het is vooral PITLO geweest, wiens ceterum censeo
aanvankelijk vaak werd gehoord.3 De laatste tien jaar heeft VAN DUNNE zich,
zij het op heel andere gronden dan PITLO, tot de scherpste tegenstandervan de
nieuwe codificatie ontwikkeld.4 Sinds het met de invoering menens lijkt te wor-
den heeft VAN DUNNE gezelschap gekregen van verscheidene praktijkjuristen
die zich plotseling van het naderend onheil bewust werden.5

Politiek gezien kan het privaatrecht zich, op enkele gebieden zoals het
personen- en familierecht en het huurrecht na, niet op veel belangstelling
verheugen. De toenemende tegenstand vanuit de praktijk heeft zich echter ook
politiek vertaald in exercities als de stofkam en deregulering. Met de recente

2. De vindplaatsen worden vermdd in mijn bijdrage 'Invoering boeken 3, 5 en 6: streefdatum
medio 1986', Kwartaalbericht Nieuw BW, 1984, p. 39. Zie voorts H. COHEN JEHORAM, Over
codificatie/Van voor Portalis tot na Metiers, tweede druk, Deventer, 1970.

3. Zie A. Prito, 'Enige bezwaren tegen de huidige vernieuwing van ons burgerlijk wetboek', in:
Het ontwerp BW, Deventer, 1961, p. 19-34.

4. Laatstelijk: J. M. VAN DUNNE, `Waar doet het pijn?/De invoeringspijn van het Nieuw BW:
oorzaken, verschijnselen en remedies', Advocatenblad, 1987, p. 125-133.

5. Zie de verwijzingen bij F. W. GROSHEIDE, 'NBW: van start tot finish(?)',Kwartaalbericht Nieuw
BW, 1988, p. 1-6.
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stellingname van de regering achter het groene licht-rapport van een commissie
van wijzen lijkt echter het vermoedelijk laatste point of no return gepasseerd.

MATERIELE VERANDERINGEN

Wat heeft ertoe geleid dat het nieuwe wetboek in het parlement tot meer dan
een hamerstuk is geworden? Dat de al dan niet invoering onder civilisten tot
grote tweespalt aanleiding heeft gegeven? Het lijkt moeilijk denkbaar dat dit is
toe te schrijven aan de inhoudelijke aspecten van het nieuwe recht. Wat brengt
boek 6 (Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht) zoal aan veranderingen
ten opzichte van het oude, thans vigerende Burgerlijk Wetboek6:

uitbreiding van het toepassingsgebied van redelijkheid en billijkheid; beper-
kende werking; rechterlijke wijziging of ontbinding op grond van onvoorziene
omstandigheden (art. 6.1.1.2, 6.5.1.6, 6.5.3.11);

regeling van de natuurlijke verbintenis (art. 6.1.1.3 5);
uitbreiding van het toepassingsgebied van de passieve hoofdelijkheid (afde-

ling 6.1.2);
algemene regeling van de opschortingsrechten (afdeling 6.1.6A) met als

uitwerkingen het retentierecht en de exceptio non adimpleti contractus;
regeling van het schuldeisersverzuim (afdeling 6.1.7);
modernisering van de regeling van niet-nakoming (afdeling 6.1.8), met on-

der andere nieuwe regels over de aansprakelijkheid voor personen en zaken,
'anticipatory breach', verrijkingsaansprakelijkheid bij overmacht, fatale termijn,
zuivering van verzuim en boetebeding;

centrale regeling voor de wettelijke aansprakelijkheid tot schadevergoeding
(afdeling 6.1.9) met onder meer een toerekeningsmaatstaf voor causaal verband
en een algemene matigingsbevoegdheid voor de rechter;

een regeling voor geldschulden (afdeling 6.1.9A) met onder andere nieuwe
regels over girale betaling en schulden in vreemde valuta;

verrekening door middel van een verklaring (art. 6.1.10.4);
een nieuwe opzet van de regels inzake subrogatie (art. 6.2.2.7 9b);
een regeling voor schuld- en contractsoverneming (art. 6.2.3.10 e.v.);
het stellen van een leeftijdsgrens en schrapping van het verweer van geeste-

lijke of lichamelijke tekortkoming bij onrechtmatige daad (art. 6.3.1.2a en b).
afwijzing van een verbodsactie bij een onrechtmatige daad die wegens

zwaarwegende maatschappelijke belangen behoort te worden geduld (art.
6.3.1.56);

risico-aansprakelijkheid van ouders en voogden fart. 6.3.2.1);
risico-aansprakelijkheid voor ondergeschikten, 'independent contractors',

vertegenwoordigers, gebrekkige zaken; bijzondere aansprakelijkheidsregels
voor degene die een bedrijf uitoefent (art. 6.3.2.2 e.v.);

6. De opsomming is ontleend aan A. S. HARTKAMP, Compendium van het vermogensrecht volgens
het nieuwe burgerlijk wetboek, tweede druk, Deventer, 1984, p. 318-319.
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een tijdelijke regeling van de verhaalsrechten van sociale en particuliere
verzekeraars (afdeling 6.3.5);

een regeling van de ongerechtvaardigde verrijking (art. 6.4.3.1);
een regeling voor de vaststelling van standaardregelingen, een nieuwe vorm

van gedelegeerde wetgeving (art. 6.5.1.2);
een nieuwe regeling van aanbod en aanvaarding en van de dwaling (afdeling

6.5.2);
een regeling van de algemene voorwaarden (afdeling 6.5.2A);
een regeling van kwalitatieve rechten (art. 6.5.3.3);
regeling van kwalitatieve verplichtingen (art. 6.5.3.4);
ruimere toelating van het derdenbeding (art. 6.5.3.5 e.v.);
de ondergeschikte kan zich beroepen op de verweermiddelen die zijn op-

drachtgever aan de overeenkomst ontleent (art. 6.5.3.8a);
een nieuwe regeling van de ontbinding van overeenkomsten met onder

andere buitengerechtelijke ontbinding en afschaffing van de terugwerkende
kracht (afdeling 6.5.4).

Een regeringsvoorstel tot regeling van precontractuele verhoudingen is door
de Tweede Kamer op 30 juni 1987 verworpen.

SYSTEMATIEK EN TERMINOLOGIE

Bovengenoemde opsomming bevat enige punten die bij het bedrijfsleven tot
onrust hebben geleid: ik noem in het bijzonder de regeling van de imprevision
en van de algemene voorwaarden. Toch lijkt de weerstand bij velen meer te
berusten op koudwatervrees. Deze vrees wordt voortreffelijk onder woorden
gebracht in een lied dat Seth GAAIKEMA in 1957 voor het Groninger advocaten-
cabaret schreef7:

Het nieuwe BW, wat moet ik er mee?
Ik was met het oude vertrouwd en tevree
Zo van veertien-nul- een en van dertien-nul-twee
Je wist waar het stond en je wist wat je dee
Maar 'k heb geen idee van het nieuwe BW
Het oude zo zei men dat kon niet meer mee
Maar wat men ook zee
En wat men ook dee
Ik doe niet meer mee met het nieuwe BW
Eerst was 't alleen Meijers, die 't allemaal dee
Nil zit er waarempel een héél comité
De een die zegt: ja, en de ander zegt: nee
En de codificatie raakt in de puree.

7. Geciteerd in Parlementaire Geschiedenis, boek 1. Invoeringswet, p. 1017.
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II. Plan van behandeling

Over de verschillende kenmerken van codificaties is veel geschreven.8 Belangrij-
ke kenmerken zijn in elk geval: het normatieve karakter9 en de systematische
ordening van een bepaald deel van het recht met het oogmerk dit begrijpelijk
te maken.

In deze bijdrage wil ik aan de hand van het laatstgenoemde kenmerk nagaan
of het nieuwe Nederlandse verbintenissenrecht daaraan voldoet. Achtereenvol-
gens komen aan de orde: het rechtsgebied dat wordt geordend (V), de systema-
tiek (VI) en de begrijpelijkheid (VII).

Hieraan voorafgaande zal ik afzonderlijk aandacht besteden aan de literatuur
over het Nieuw BW (III) en de geschiedenis van de nieuwe codificatie (IV).

Ik zal mijn bijdrage afronden met enige opmerkingen over de schok van de
invoering (VIII) en met een tiental conclusies (IX).

III. Literatuur

Er bestaat een overvloed aan Nederlandstalige publikaties over het Nieuw Bur-
gerlijk Wetboek. De losbladige Kluwer-uitgave Nieuw Burger lijk Wetboek, die
sinds 1959 onder redactie van C. J. VAN ZEBEN en G. J. L. SEESINK verschijnt,
bevat enkele honderden pagina's met verwijzingen naar publikaties over het
Nieuw BW.'°

Vele van deze publikaties bestaan in een commentaar op regeringsvoorstellen
en zijn dus vooral tot de wetgever gericht. Sinds het einde van de jaren zeventig
zien we evenwel een omslag tot stand komen. Vanaf die tijd wordt het NBW
veelal behandeld als ware het reeds geldend recht. Dit sluit uiteraard niet uit
dat ook de huidige commentaren niet aarzelen kritische kanttekeningen bij het
NBW te plaatsen.

Een ambitieus project dat de boeken 3-8 omvat, is de reeks Monografieen
Nieuw BW. Deze reeks zal bij voltooiing bestaan uit ruim zestig delen van elk
ca. 70 pagina's, geschreven door allemaal verschillende auteurs. De reeks valt

8. Zie J. VANDERLINDEN, Le concept de code en Europe occidentale du XI Ile au XIXe nick/ Essai
de definition, Brussel, 1967; idem, 'Code et codification dans' la pensée de Jeremy Bentham',
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 1964, p. 45-78.

9. In die zin wijkt een codificatie af van een Restatement zie J. GORDLEY, 'European Codes and
American Restatements: Some Difficulties', 81 Columbia Law Review, 140-157 (1981). In
Nederland is het VAN DUNNE geweest die de gedachte heeft geopperd om het Ontwerp Nieuw
BW niet als wet in te voeren, maar als Restatement te zien NJB, 1977, p. 342, 345.

10. C. J. VAN ZEBEN en G. J. L. SEESINK (red.), Nieuw Burgerlijk Wetboek, Deventer, 1959-(losbla-
dig).
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uiteen in twee series. De A-serie is gewijd aan onderwerpen die raakvlakken
hebben met meer dan een boek van het NBW. In de hierop voortbouwende
B-serie komen de bijzondere onderwerpen aan de orde, in de volgorde waarin
zij in het wetboek worden geregeld.

Sinds 1982 zijn ruim twintig deeltjes verschenen. Dat deze publikaties weten-
schappelijke diepgang hebben, blijkt uit het feit dat twee ervan als proefschrift
dienst konden doen."

In 1984 is een tijdschrift opgezet, dat geheel aan het nieuwe recht is gewijd.
Dit Kwartaalbericht Nieuw BW behoort met zijn 4.000 abonnees tot de grote
juridische vaktijdschrif ten. Elk nummer bevat drie onderdelen: beschouwingen
over het NBW, recensies van publikaties over het NBW en annotaties van
rechtspraak naar het NBW ('hoe zou de rechter deze casus naar NBW hebben
beoordeeld').

Voor wie snel in het nieuwe recht wegwijs wil worden, is er Het Nieuw BW
in 400 trefwoorden, samengesteld door docenten van het Utrechtse Molengraaff
Instituut voor Privaatrecht.12

De omschakeling van de juridische faculteiten op het nieuwe vermogensrecht,
enige jaren terug, heeft een grote behoefte aan studieboeken over het NBW in
het leven geroepen. Het eerste boek dat in deze leemte voorzag, was het Com-
pendium van HARTKAMP." Sindsdien heeft een hele reeks studieboeken over
het vermogensrecht naar Nieuw BW het licht gezien. Het meest gebruikt is
thans het Compendium van FlumA/OLTH0F.14

Ook de praktijk beschikt nu al over handboeken op het gebied van het nog
niet ingevoerde nieuwe recht. Op het terrein van het verbintenissenrecht verdie-
nen vooral vermelding de drie delen van ASSER-RUTTEN'S Verbintenissenrecht
die door HARTKAMP zijn bewerkt.'5 Opmerking verdient dat naast deze bewer-
king naar NBW ook de editie naar geldend recht (de 'oude' druk) gewoon in
de handel is gebleven en zelfs wordt bijgewerkt.

Tussen hand- en studieboek in beweegt zich H. C. F. SCHOORDIJK, wiens
commentaren op de boeken 3 en 6 vooral voor juristen die zich omscholen
nuttige lectuur zijn."

Wat de overige materialen betreft: uiteraard zijn er de nodige tekstedities van
het NBW in omloop. Van belang is voorts dat de moeilijk toegankelijke parle-

11. F. T. OLDENHUIS, Aansprakelijkheid voor onrechtmatige daden van anderen, diss. Groningen,
1985, en P. RODENBURG, Misbruik van bevoegdheid, diss. VU Amsterdam, 1985. In beide
dissertaties is de NBW-monografie aangevuld met enige aanverwante hoofdstukken.

12. E. H. HONDIUS (red.), Het Nieuw BW in 400 trefwoorden, Deventer, 1983.
13. Zie noot 6 hierboven; de eerste druk dateert van 1977.
14. J. HIJMA en M. M. OLTHOF, Compendium van bet Nederlands vermogensrecht/ Leidraad voor

bet NBW met verwijzingen naar bet BW, derde druk, Deventer, 1988.
15. C. ASSER'S Handleiding tot de beoefening van bet Nederlands burgerhjk recht, zevende druk

door A. S. HARTKAMP, Zwolle 1984-1986 (Verbintenissenrecht, delen I, II en III).
16. Over boek 6 handelt: H. C. F. SCHOORDIJK, Het algemeen gedeelte van bet verbintenissenrecht

naar bet Nieuw Burgerlijk Wetboek, Deventer, 1979.
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mentaire geschiedenis systematisch geordend is uitgegeven, niet alleen in een
editie voor de rechtspraktijk maar ook in een studenteneditie.17 Zelfs is er al
een bundel op de markt; waarin standaardarresten van de Hoge Raad worden
'vertaald' naar NBW."

Voor buitenlandse juristen die de Nederlandse taal niet beheersen is het moei-
lijk om kennis te nemen van het NBW: literatuur is er niet veel'9 en van de
tekst zelf bestaan te weinig vertalingen.2° Dit verklaart wellicht waarom de
belangstelling in het buitenland, afgezien van (Nederlandstalig) Belgie21 en enige
professionele rechtsvergelijkers22, betrekkelijk gering te noemen is.

17. M. M. OLTHOFE en J. W. DU PON (red.), Parlementaire geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk
Wetboek, Boeken 3, 5 en 6/Studenteneditie, Deventer, 1982.

18. M. D. VAN DEEMTER-DE KROON, E. LOEB en C. C. M. NADORP-VAN DER BORG, 30 arresten
en het NBW, Alphen aan den Rijn, 1986.

19. Duitstalig: J. BASEDOW, `Grundfragen der Vertragsrechtreform: Niederländische Erfahrungen',
Zeitschrift far vergleichende Rechtswissenschaft, 1980, p. 132-148; P. GOTZEN, 'Die niederlan-
dische Gesetzgebung zum Zivilrecht', Zeitschrift far vergleichende Rechtswissenschaft, 1986,
p. 324-341; E. H. HONDIUS, 'Neukodifikation des niederlandischen Zivilrechts', in: 25 Jahre
Karlsruher Forum, Karlsruhe, 1983, p. 41-45; A. LUDERITZ, 'Die Oberarbeitung des deutschen
Schuldrechts im Lichte internationaler Erfahrungen, insbesondere in den Niederlanden,' Fest-
schrift fiir Heinz II fibner, 1984, p. 593 e.v.

Engelstalig: J.DAINow, 'Civil Code Revision in the Netherlands: some new developments
in obligations and property', in: XXII, Century Comparative and Conflicts Law/ Legal Essays
in Honour of Hessel E. Yntema, Leiden, 1961, p. 172-189; H. DRION, 'Introduction to Book
6 of the Draft Civil Code of the Netherlands', 17 Netherlands International Law Review,
225-237 (1970); A. S. HARTKAMP, 'Civil Code Revision in the Netherlands/a Survey of its
System and Contents, and its Influence on Dutch Legal Practice,' 35 Louisiana Law Review,
1059-1090 (1975); E. H. HONDIUS, 'Recodification of the Law in the Netherlands/The New
Civil Code Experience, 29 Netherlands International Law Review, 348-367 (1982); T. B. SMITH,
'The Influence Abroad of the Modern Dutch movement for code revision, Weekblad voor
Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 1980, p. 55-61.

Franstalig: A. S. HARTKAMP, 'Vers un nouveau Code civil néerlandais', Revue internationale
de droit compare, 1982, p. 319; G. E. LANGEMEIJER, 'La réforme du Code civil néerlandais',
Revue internationale de droit compare, 1965, p. 55-72; E. M. MEIJERS, 'La revision du Code
civil neerlandais', Verzamelde Privaatrechtelijke Opstellen, 1954, I, p. 194-204; W. SNIJDERS,
'Vers un nouveau Code civil néerlandais/état des travaux', Revue de droit international et de
droit compare, 1979, p. 223-231.

20. De enige handzame, thans beschikbare vertaling van boek 6 in het Engels heeft betrekking op
het oorspronkelijke ontwerp; sindsdien is dat op vele plaatsen gewijzigd: The Netherlands
Ministry of Justice, Book 6. The Law of Obligations/Draft Text and Commentary, Leiden, 1977.

21. Mede te danken aan de redactie van het Tijdscbrift voor Privaatrecht, dat altijd heeft opengestaan
voor bijdragen over Nederlandse rechtsontwikkelingen.

22. Zie b.v, het rapport van het Max Planck Institut fiir auslindisches und internationales Privat-
recht, in Gutachten und Vorschlage zur Umarbeitung des Schuldrechts, deel I, Köln, 1981.
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IV. Codificatiegeschiedenis

De codificatiegedachte kreeg in de Noordelijke Nederlanden voor het eerst een
kans ten tijde van de vestiging van de Bataafsche Republiek.23 Voordien was
het verlangen naar codificatie bij ontstentenis van een centraal gezag we leefden
in de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden vruchteloos.24 Anders
dan in Frankrijk was in Noord-Nederland niet de rechterlijke willekeur maar
het gebrek aan rechtseenheid de belangrijkste drijfveer.25

Het codificatiestreven resulteerde in 1809, onder het bewind van Koning
Lodewijk Napoleon, in de invoering van het Wetboek Napoleon ingericht voor
het Koninkrijk Holland. Reeds twee jaar later werd dit wetboek, als gevolg van
de inlijving bij Frankrijk, vervangen door de Code Napoleon. De vraag of het
Franse wetboek moest worden opgevolgd door een eigen nationale codificatie
hield vervolgens in het kortstondige Benelux Koninkrijk Noord en Zuid ver-
deeld. Zuid-Nederland (Belgie en Luxemburg) hidden het uiteindelijk op de
Code Napoleon, Noord-Nederland voerde in 1838 een eigen Burgerlijk Wet-
boek in, dat overigens in sterke mate door het Franse voorbeeld was geinspi-
reerd.26

De tweede helft van de negentiende eeuw en de eerste vier decennia van deze
eeuw leveren weinig voorstellen tot herziening van de codificatie op, met als
enige grote uitzondering de Leidse hoogleraar E. M. MEIJERS, die in tal van
publicaties aandringt op een totale revisie van het Burgerlijk Wetboek.27 Bij het
eerste eeuwfeest, in 1938, spreekt Paul SCHOLTEN echter van dit wetboek als
'een rustig bezit'28 en niets wijst erop dat negen jaar later, in 1947, aan MEIJERS
de opdracht zal worden verstrekt om het BW geheel te herzien.29

23. Zie J. H. A. LOKIN en W. J. ZWALVE, Hoofdstukken uit de Europese Codificatiegeschiedenis,
Groningen, 1986.

24. Zie J. M. J. CHORUS, Hoofdstukken uit de geschiedenis van het privaatrecht in West-Europa,
Amsterdam, 1979, p. 36-45.

25. J. VAN KAN, Les efforts de codification en France/Etude historique et psychologique, Paris, 1929.
Vergelijk ook F. LAURENT, Principes de droit civil, Bruxelles, 1876, I (tweede druk), p. 10: 'Il
y avait donc sur un mime territoire des Etats divers et des classes diverses. Des lors le droit
ne pouvait itre un. Le droit est l'expression de la société: quand la diversité rigne dans les
esprits, elle regne aussi dans les lois'.

26. Zie over de uiteenlopende rechtsontwikkeling sedertdien: Eg. SPANOGHE en R. FEENSTRA
(red.), Honderdvijftig jaar rechtsleven in Belgie en Nederland 1830-1980, Leiden, 1981.

27. Zie met name zijn opstel 'Het feilloze deel van ons Burgerlijk Wetboek', WPNR, 1928, nr. 3031.
28. Paul SCHOLTEN, De codificatie-gedachte vóór honderd jaar en thans, Gedenkboek BW 1838-

1938, Zwolle, 1938, p. 1.
29. Over de achtergrond van deze opdracht: K. WIERSMA, MEIJERS en de hercodificatie, WPNR,

1980, nr. 5504, p. 28 en J. H. BEEKHUIS, 'Herinneringen aan mijn werk voor het nieuwe BW',
in: Goed en trouw/Opstellen aangeboden aan Prof mr W. C. L. van der Grinten, Zwolle,
1984, p. 325-339.
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MEIJERS ging meteen aan het werk. Hij begon met het aanbieden van een
aantal vraagpunten aan de Tweede Kamer. Ook de rechtspraktijk werd vroeg-
tijdig ingeschakeld. In 1954 konden de eerste vier boeken en de inleidende titel
worden gepubliceerd. In dat jaar kwam MEIJERS echter te overlijden. Vanaf dat
moment werd het welslagen van de codificatie-onderneming meer onzeker.
Eerst was het een driemanschap dat het werk van MEIJERS overnam. Naderhand
werden vele andere juristen bij het ontwerpen van afzonderlijke titels ingescha-
keld. Het Nieuw BW dreigde een wetboek van en voor geleerden te worden.
Wel konden de boeken 1 (Personen- en familierecht) en 2 (Rechtspersonen)
worden vastgesteld, maar de invoering liet op zich wachten. Het is vooral te
danken aan regeringscommissaris W. SNIJDERS, dat de hercodificatie niet is ver-
zand. SNIJDERS vereenvoudigde de wetstekst, legde nieuwe contacten met de
rechtspraktijk en zorgde voor een goede verstandhouding met de Tweede Ka-
mer. In een andere hoedanigheid had SNIJDERS bovendien deel aan het anticipe-
ren op de nieuwe wetgeving door de rechtspraak, maar daarover straks meer
in VIII.

Oppositie tegen de hercodificatie van het burgerlijk recht kwam aanvankelijk
alleen uit universitaire kringen. PITLO vond de voorstellen van MEIJERS veel te
radicaal, VAN DUNNE achtte ze te weinig vernieuwend. De politiek nam deze
kritiek nauwelijks serieus ; veeleer wekte de stelling dat de Tweede Kamer incom-
petent zou zijn op het gebied van het burgerlijk recht irritatie.3° Problemen
ontstonden pas toen ook de rechtspraktijk zich begon te interesseren voor de
nieuwe codificatie. Achtereenvolgens kreeg het Nieuw BW een operatie-stof-
kam, een deregulerings-toets en een beoordeling door een commissie van elf
wijzen te doorstaan.31 Uiteindelijk zijn alle aanvallen afgeslagen, maar daar heeft
het ministerie van justitie heel wat tijd en moeite aan moeten besteden. Een
gevolg hiervan is dat het tijdschema voor invoering keer op keer moest worden
bijgesteld.

V. Het voorwerp van hercodificatie

Teneinde de toegankelijkheid van het recht te waarborgen dient een codificatie
een afgerond deel van het recht in kaart te brengen. In oude codificaties, zoals
het Allgemeines Landrecht der Preussischen Staaten, is wel een poging gedaan
om het gehele recht in een alomvattend wetboek neer te leggen. Bij de huidige
veelheid aan regels is een dergelijke poging heden ten dage te ambitieus. Een
verzameling als de United States Code is niet meer dan een compilatie van regels
die weinig met elkaar uitstaande hebben.

30. B. DE GAAIJ FORTMAN, in: Problemen van wetgeving, Deventer, 1982, p. 43, 65.
31. Zie de berichtgeving in Kwartaalbericht Nieuw BW, 1984, p. 2-6, 17-18 en 1987, p. 18.
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Het Nieuw Burgerlijk Wetboek heeft als afgerond deel van het recht het
Nederlands privaatrecht tot onderwerp. In 1947, ten tijde van de opdracht aan
MEIJERS, lag deze afgrenzing zeer voor de hand. De afgelopen decennia hebben
evenwel een stormachtige ontwikkeling van het administratiefrecht te zien ge-
geven en evenzeer een grensvervaging." In de doctrine is daarom wel aangedron-
gen op een andere indeling van rechtsregels op een functionele grondslag."
`L'avenir n'est plus guere aux grandes codifications. II reside plutôt dans le
classement rationnel des textes par matieres, c'est-a-dire les codifications par
secteurs, dans l'unification de la terminologie indispensable au traitement infor-
matique, et dans l'harmonisation des procedures', schrijft HOEFFLER." In enige
socialistische wetboeken van de laatste tijd heeft deze gedachte ingang gevonden

met name in het Zivilgesetzbuch van de Duitse Democratische Republiek. In
Nederland heeft zij echter weinig steun verworven. Een belangrijk argument
tegen een geheel nieuwe indeling van de rechtsstof is dat daarmee de zo nood-
zakelijke aansluiting op andere Westeuropese codificaties zou worden prijsge-
geven."

Een en ander betekent niet, dat het Nieuw Burgerlijk Wetboek geen druppel
publiekrecht zou bevatten. Met name de boeken 1 en 2 van het NBW bevatten
menige regel die in een Wetboek van bestuursrecht niet zou misstaan. Zoals
bekend is de verwevenheid van publiek- en privaatrecht in het personen- en
familierecht voor de socialistische landen een van de argumenten geweest om
dit rechtsgebied geheel uit de civielrechtelijke codificaties te ecarteren.

Het NBW bevat méér dan alleen privaatrecht,maar bevat het alle privaatrecht?
In de Duitse Bondsrepubliek is de afkeer van privaatrechtelijke Sondergesetze
de belangrijkste drijfveer geweest voor het streven naar een Umarbeitung des
Schuldrechts.36 Ook in Nederland hebben de ontwerpers van het NBW ernaar
gestreefd om het privaatrecht dat sedert 1838 in de diaspora terecht is gekomen
terug te halen naar het Burgerlijk Wetboek. Dit streven is maar ten dele geslaagd.
Wel is bijvoorbeeld het materieel privaatrecht uit de Pachtwet overgebracht

32. Zie het thema-nummer 'Osmose tussen publiek- en privaatrecht', Ars Aequi, mei 1987, p. 273-
372.

33. Bepleit door F. W. GROSHEIDE, WPNR, 1977, nrs. 5407/5408.
34. IHOEFFLER, 'L'avenir de la codification en Belgique', in: Revue juridique et politique/Indepen-

dance et cooperation (La codification et l'évolution du droit), Paris, 1986, p. 768.
35. Dit werd bij de stichting van het Koninkrijk der Nederlanden reeds voorzien door G. K. VAN

HOGENDORP: 'De beschaafde natien van Europa hebben zoodanige vorderingen gemaakt, dat
het onmogelijk is geworden om nationale wetboeken in dien zin te maken, dat dezelve zouden
strekken om de eene Natie van de andere af te zonderen. Het burgerlijk regt integendeel heeft,
met zoovele andere zaken tot de menschelijke maatschappij behoorende, eene strekking gekre-
gen om hoe langer hoe meer onder alle de NatiEn overeen te stemmen en uit te loopen op een
Europeesch Regt (....)', geciteerd door (de eredoctoraan de Rijksuniversiteit Utrecht) F. VAN
DIEVOET, Het burgerlijk recht in Belgie en in Nederland van 1800 tot 1940/De rechtsbronnen,
Antwerpen/Den Haag, 1943, p. 21.

36. H. Ktrrz, 'Taking Civil Codes Less Seriously', 50 Modern Law Review I, 13 (1987).
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naar het NBW." Ook de nieuwe regeling van de medische behandelingsovereen-
komst zal in het (N)BW een plaats krijgen. Daar staat tegenover dat de privaat-
rechtelijke bepalingen van de Colportagewet geen plaats in de verhuiswagen
hebben gekregen." Het recente voorstel van Wet op het Consumentenkrediet
bevat enige privaatrechtelijke bepalingen die in het BW niet zouden misstaan.39
Hierbij speelt vermoedelijk een rol dat de Colportagewet en de regeling van
het consumentenkrediet beide ressorteren onder het machtige ministerie van
economische zaken. Mede omdat de kredietwetgeving verspreid was over vier
ministeries Economische Zaken, Financien, Justitie resp. Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur (vanwege de maatschappelijke aspecten van kredietverle-
ning) heeft de coördinatie zo'n moeite gekost. Het ligt daarom voor de hand
dat Economische Zaken er weinig voor voelt om de zo moeizaam tot stand
gebrachte regels weer uit handen te geven. Dat dit dan ten koste van de consis-
tentie van het privaatrecht gaat, is een argument dat bij genoemd ministerie
weinig indruk lijkt te maken.

Traditioneel wordt onderscheiden tussen materieel en formed privaatrecht.
Net als in andere Westeuropese landen is het formele privaatrecht in Nederland
ondergebracht in een Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De demarcatie
van de grenslijn van beide wetboeken is niet probleemloos verlopen. Over het
overbrengen van de algemene regels van bewijsrecht naar het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering heeft steeds een grote mate van overeenstemming
bestaan. Meer problemen heeft de indeling van de regels inzake rechtsvorderin-
gen opgeleverd.4°

Vanuit de optiek van het verbintenissenrecht gezien is vooral een ander tra-
ditioneel onderscheid van meer belang. Het is het onderscheid tussen burgerlijk
recht in enge zin en handelsrecht. In Nederland is dit onderscheid al sinds het
einde van de vorige eeuw sterk in betekenis achteruitgegaan. De invoering van
het NBW zal het definitieve einde van een afzonderlijk gecodificeerd handels-
recht opleveren. Toch is dit niet het einde van het verschil tussen burger en
koopman. In de gedaante van afzonderlijke regels voor onder andere de consu-
mentenkoop komt het oude onderscheid weer langs een achterdeur in het nieuwe
wetboek terug.4'

Er is geen ruimte om in deze bijdrage uitvoerig in te gaan op boek 7 Bijzondere
overeenkomsten. Ik volsta met de constatering dat dit boek betrekkelijk weinig

37. Hierover wordt verschillend gedacht: zie J. VAN ANDEL, 'De pachtovereenkomst in het nieuwe
BW?', WPNR, 1974, nr. 5258 en J. ROMBACH, 'De pachtovereenkomst in het nieuwe BW?',
Pacht, 1974, p. 190 e.v.

38. Zie over de oorspronkelijke opname van civielrechtelijke bepalingen zoals die inzake de afkoe-
lingsperiode in deze wet M. J. P. VERBURGH, 'De Colportagewet: voer voor maatschappijcritici
en civilisten', NJB, 1975, p. 1237-1245.

39. Zie hierover L. DOMMERING-VAN RONGEN en E. H. HONDIUS, 'De ontwerp-Wet op het con-
sumentenkrediee, NJB, 1987.

40. Zie A. W. JONGBLOED, Rale executie, diss. Nijmegen 1987.
41. Zie A. BRACK, Consument, recht en koopkracht, diss. TH Twente, Deventer, 1981.

535



DE HERCODIFICATIE VAN HET NEDERLANDSE VERBINTENISSENRECHT

noviteiten bevat in die zin dat nieuwe bijzondere overeenkomsten worden ge-
regeld. Bewust hebben de ontwerpers afgezien van bijvoorbeeld een regeling
van de bankovereenkomst, nu immers de praktijk hierin heeft voorzien met
reglementen, algemene voorwaarden, enz." Aanvankelijk leek dit een vrijbrief
aan het bedrijfsleven om rechtsbetrekkingen naar believen vorm te geven. Als
gevolg van de introductie van een controle op algemene voorwaarden in de
laatste fase van de hercodificatie43 is de vrijbrief evenwel geclausuleerd.

VI. Systematiek

Een belangrijk aspect van een wetboek is de wijze waarop de stof systematisch
is geordend. Vergeleken met het BW van 1838 vertoont het NBW enige belang-
rijke verschilpunten. Zo is een Algemeen deel van het vermogensrecht toege-
voegd in afwijking van het Duitse BGB geldt dit Algemeen deel niet voor het
personen- en familierecht Teneinde dit algemeen deel te kunnen vullen heeft
MEIJERS zijn toevlucht gezocht tot enige hardhandige kunstgrepen. Zo maakt
het nieuwe wetboek onderscheid tussen rechten die mogelijk zijn op alle goede-
ren lichamelijke zowel als onlichamelijke en zakelijke rechten die alleen
bestaanbaar zijn ten aanzien van stoffelijke zaken. De eerste categorie heeft in
boek 3 een plaats gekregen, de tweede in beginsel in boek 5. De traditionele
samenhang van het klassieke zakenrecht is hiermee verstoord.

Een dergelijke verstoring heeft ook de overeenkomst getroffen. In navolging
van het Duitse recht kent het NBW een afzonderlijke regelingvan de rechtshan-
deling, welke is ondergebracht in boek 3. In boek4 wordt deze nader uitgewerkt
voor wat betreft de uiterste wilsbeschikking en in boek 6 voor de overeenkomst.
Een gevolg hiervan is wederom dat thans nog bij elkaar staande bepalingen uit
elkaar zijn gehaald.

Tegenover deze nadelen staan echter ettelijke voordelen. Deze treden vooral
aan het licht in het onderwijs. De systematiek van het nieuwe recht blijkt veel
eenvoudiger te onderwijzen dan die van het oude wetboek.

De indeling van Boek 6 is als volgt:

Titel 1 Verbintenissen in het algemeen
Afdeling 1 Algemene bepalingen
Afdeling 2 Pluraliteit van schuldenaren en hoofdelijke verbondenheid

42. Zie mijn diss. Standaardvoorwaarden, diss. Leiden, Deventer, 1978, p. 634-635.
43. Tot aan de behandeling van het hiertoe strekkende wetsvoorstel door de Eerste Kamer in mei

1987 was onzeker of het wel zou worden aangenomen, aangezien de beide regeringspartijen
CDA en VVD bezwaren tegen de regeling hadden.
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Afdeling 3 Pluraliteit van schuldeisers
Afdeling 4 Alternatieve verbintenissen
Afdeling 5 Voorwaardelijke verbintenissen
Afdeling 6 Nakoming van verbintenissen
Afdeling 6A Opschortingsrechten
Afdeling 7 Schuldeisersverzuim
Afdeling 8 De gevolgen van het niet nakomen van een verbintenis
Paragraaf 1 Algemene bepalingen
Paragraaf 2 Verzuim van de schuldenaar
Paragraaf 3 Verdere gevolgen van niet-nakoming
Paragraaf 4 Boetebeding
Afdeling 9 Wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding
Afdeling 9A Verbintenissen tot betaling van een geldsom
Afdeling 10 Verrekening

Titel 2 Overgang van vorderingen en schulden en afstand van vorderingen
Afdeling 1 Gevolgen van overgang van vorderingen
Afdeling 2 Subrogatie
Afdeling 3 Schuld- en contractsoverneming
Afdeling 4 Afstand en vermenging

Titel 3 Onrechtmatige daad
Afdeling 1 Algemene bepalingen
Afdeling 2 Aansprakelijkheid voor personen en zaken
Afdeling 3 Produktenaansprakelijkheid
Afdeling 4 Misleidende reclame
Afdeling 5 Tijdelijke regeling verhaalsrechten

Titel 4 Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst
Afdeling 1 Zaakwaarneming
Afdeling 2 Onverschuldigde betaling
Afdeling 3 Ongerechtvaardigde verrijking

Titel 5 Overeenkomsten in het algemeen
Afdeling 1 Algemene bepalingen
Afdeling 2 Het tot stand komen van overeenkomsten
Afdeling 2A Algemene voorwaarden
Afdeling 3 Rechtsgevolgen van overeenkomsten
Afdeling 4 Wederkerige overeenkomsten.

De nummering van de artikelen en afdelingen zal zodra de tekst definitief vast-
staat opnieuw plaatsvinden en wel zodanig dat de artikelen per boek doorlopend
vanaf artikel 1 zijn genummerd.

Eén opmerking maak ik nog over de gelaagde structuur van het nieuwe wet-
boek. In het algemeen heeft het NBW een wat hoger abstractieniveau dan het
huidige wetboek. Onder het huidige BW geeft de wet vaak geen antwoord en
moet de analogie te hulp worden geroepen. In het nieuwe wetboek zal dat

537



DE HERCODIFICATIE VAN HET NEDERLANDSE VERBINTENISSENRECHT

minder vaak nodig zijn. De wetgever heeft het abstractieniveau echter niet ten
koste van iedere leesbaarheid willen opschroeven. Daarom zien we vaak aan
het einde van een afdeling een bepaling als 'Hetgeen in deze en de volgende
drie afdelingen is bepaald, vindt overeenkomstige toepassing op andere meerzij-
dige vermogensrechtelijke rechtshandelingen, voor zover de strekking van de
betrokken bepalingen in verband met de aard van de rechtshandeling zich daar-
tegen niet verzet'.44

Hoewel tegen de formulering v an deze specifieke bepaling wel wat valt aan
te voeren45, vindt het principe mijn instemming.

VII. Begrijpelijkheid

Een Burgerlijk Wetboek behoort te zijn gesteld in een taal die voor de burger
begrijpelijk is; het moet niet teveel in detail treden. Dit waren twee van de
randvoorwaarden voor Eugen HUBER, de ontwerper van het Zwitserse Zivilge-
setzbuch.46 Het ZGB moest in ieder Zwitsers huishouden, naast bijbel en ge-
weer, een plaats krijgen. HUBER had met zijn codificatie succes: het ZGB en
het bijbehorende Obligationenrecht gelden nog altijd als toonbeeld van begrij-
pelijkheid.

Helaas kan dit niet van het nieuwe Nederlandse wetboek worden gezegd.
Vooral de ontwerpen die dateren van de periode na het overlijden van MEIJERS
kunnen vaak als geleerdenrecht worden gekenschetst. Het is aan regeringscom-
missaris SNIJDERS te danken dat toch nog enige eenvoud kon worden bereikt.
Dat wil niet zeggen dat alle bepalingen direct te begrijpen zijn voor de modale
burger. Dat is ook niet het streven van de ontwerpers geweest. Dezen onder-
scheiden tussen regels die een bepaald gedrag voorschrijven en regels die gelden
bij inbreuk op de gedragsregels. Aileen de eerstgenoemde categorie dient in een
voor de burger begrijpelijke taal te zijn gesteld. De laatste categorie mag ook
alleen voor juridisch geschoolde lezers te vatten zijn.47 Het voordeel hiervan is
dat de wet meer nuanceringen kan bieden, waardoor een fijnmaziger, billijker
resultaat kan worden bereikt.

44. Art 6.5.1.6.
45. Misleidend is dat de bepaling mede ziet op 'de volgende drie afdelingen'. Het ware beter de

bepaling aan het eind van elk dezer afdelingen te herhalen.
46. Zie F. H. LAWSON, Inter-American Law Review, 1960, p 1, 2. Kern, o.c. (noot 36 hierboven),

p. 7 voegt hier nog een argument aan toe: 'Finally, since the Code had to be ratified by 25
cantonal jurisdictions and there was always the risk that a popular referendum might be called
to defeat it, a statute with intelligible and seemingly lucid rules was believed to be more readily
acceptable than one characterised by rigour, precision and technical complexity'.

47. Zie Het Nieuw BW in 400 trefwoorden(noot 12 hierboven), trefwoordHanteerbaarbeid, p. 142.
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Zonder dit onderscheid te willen verwerpen, meen ik dat ook in de laatste
categorie meer duidelijkheid had kunnen worden bereikt door vaker van voor-
beelden in de wet gebruik te maken. Voorbeelden zijn er wel te vinden in de
talrijke toelichtende stukken. Zoals bekend plegen continentale rechters op rui-
me schaal gebruik te maken van parlementaire stukken als het om de interpretatie
van met name jonge wetten gaat. Zoals al eerder werd opgemerkt, zijn de toe-
lichtende stukken inzake het NBW keurig systematisch geordend, waardoor
zij voor de rechtspraktijk gemakkelijk toegankelijk zijn.

Die toegankelijkheid geldt niet voor de burger. Deze zou gebaat zijn geweest
bij een officieel commentaar, zoals dat van TuNc op de Eenvormige koopwet-
ten." Dergelijke toelichtingen plegen echter alleen bij algemene maatregelen
van bestuur te worden uitgegeven.

Een symptoom van de gefixeerdheid van de ontwerpers van het NBW op de
positie van de rechtstoepassers en met name de rechter is de wijze waarop tal
van bepalingen uitdrukkelijk juist op de rechter zijn toegesneden en hem bepaal-
de bevoegdheden toekennen, hetgeen althans in theorie een gang naar de rechter
noodzakelijk maakt. Een uitdrukking hiervan is ook te vinden in het schrappen
van de wettelijke uitlegregels, o.a. op grond van de redenering dat deze regels
voor iedere rechter vanzelf spreken (waarmee geenszins is gezegd dat zij ook
voor de burger zo vanzelfsprekend zijn).

VIII. De schok van de invoering

De angst voor het nieuwe, zo kan men de onrustgevoelens van veel praktijkju-
risten met betrekking tot het NBW typeren.

Rechters die tegen hun pensioen aan zitten, hopen dat zij er net niet meer
mee te maken zullen krijgen. Advocaten tekenen schoorvoetend voor omscho-
lingscursussen in. Zal het NBW werkelijk zo'n schok teweegbrengen, als velen
zich voorstellen?

Hoewel de veranderingen bepaald niet uit te vlakken zijn, is er anderzijds
ook geen reden deze te overschatten. Veel wat nieuw lijkt is in feite een opteke-
ning van hetgeen reeds in de jurisprudentie was te vinden. Bovendienheeft zich
in Nederland het merkwaardige verschijnsel van de anticiperende interpretatie
voorgedaan.

Elk land kent wel het fenomeen dat de naderende invoering van een nieuwe
wet enige schaduwen vooruit werpt. Ook in Nederland placht de rechter op
nieuwe, nog niet definitief vastgestelde of ingevoerde wetten te anticiperen. Bij

48. Commentaire de M André Tunc, Professeur a la Faculté de Droit et des Sciences Economiques
de Paris, des Conventions de La Haye du Pr juillet 1964 sur la vente internationale des objets
mobiliers corporels et sur la formation des contrats de vente, Den Haag, 1964.
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het NBW is dat voor het eerst op grote schaal geschied. Waar de oude wetmaar
taalkundig de ruimte liet, neigde de Hoge Raad naar een uitleg in overeenstem-
ming met het NBW. Hierbij zal ongetwijfeld de lange duur van de voorbereiding
een rol hebben gespeeld, evenals de consensus die meestal t.a.v. de wenselijkheid
van de nieuwe bepaling bestond. Maar ook persoonlijke invloeden mogen niet
worden uitgevlakt. In dit verband valt met name te wijzen op de rol van de
vice-president van de Hoge Raad, W. SNIJDERS, die we eerder reeds in zijn
hoedanigheid van regeringscommissaris voor de boeken 3, 5 en 6 tegenkwamen.

Bij al deze anticipatie is wel teleurstellend dat de doctrine er niet in is geslaagd
om een consistent verwachtingspatroon m.b.t. het al dan niet anticiperen op te
bouwen." Het blijft daarom vaak een toevalstreffer of een cassatiemiddel, ge-
richt tegen gevestigde rechtspraak, een kans van slagen heeft.

Behalve de rechtspraak hebben ook overheid, beroepsgroeperingen en univer-
siteiten meegewerkt aan het verminderen van een eventuele invoeringsschok.
De overheid heeft het initiatief genomen om samen met beroepsgroeperingen
en universiteiten cursussen over het NBW op te zetten, die inmiddels duizenden
cursisten hebben getrokken. De universiteiten hebben in meerderheid al enige
jaren geleden besloten om in het onderwijs het accent te verleggen naar het
nieuwe recht.5° Dat heeft tot gevolg dat er momenteel al mensen afstuderen op
het NBW, terwijl het oud BW nog enige jaren van kracht zal zijn. De universi-
taire ommezwaai heeft natuurlijk fors bijgedragen aan de snelle proliferatie van
inleidende NBW-literatuur.

Geruisloos zal de overgang niet zijn, maar met bovengenoemde maatregelen
lijkt wel verzekerd dat eerder van een evolutie dan van revolutie kan worden
gesproken.

IX. Lessen van een veertigjarige codificatiepoging

Voor de buitenstaander is misschien het meest interessant te vernemen welke
lessen kunnen worden geleerd van de Nederlandse hercodificatie van het privaat-
recht en in het bijzonder het verbintenissenrecht. Ik heb gepoogd deze in tien
stellingen samen te vatten.

49. A. M. J. VAN BUCHEM-SPAPENS, Anticipatie, Monografie NBW A-23, Deventer, 1986, komt in
haar Slotopmerkingen tot de conclusie: 'Ik verwacht dat de Hoge Raad de komende jaren zal
blijven anticiperen (zie ook Verburgh, NJB 1984, blz. 742); over de mate waarin geanticipeerd
zal worden valt weinig te zeggen' (p 61). In Kwartaalbericht Nieuw BW, 1985, p. 109, 117
waren H. VAN DRIEL en G. VAN MAANEN al tot eenzelfde conclusie gekomen.

50. Zie hieromtrent W. Th. BRAAMS, `Nieuw BW-onderwijs aan de juridische faculteiten', Kwar-
taalbericht Nieuw BW 1984, p. 104-105 en de vervolg-bijdragen, in Kwartaalbericht Nieuw
BW, 1986, p. 26-27, 1987, p. 34-35 en 1988, p. 35-36.
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/ Het is niet onmogelijk om een nieuwe codificatie van het privaatrecht tot
stand te brengen. Dit kost wel veel tijd en energie;

2 Het is verstandig om de teugels van de hercodificatie in een hand (MEIJERS,
SNIJDERS) te houden;

3 De rechtspraktijk dient in een vroeg stadium bij de hercodificatie te wor-
den betrokken;

4 De totstandkoming van een Burgerlijk Wetboek is voor het parlement
een zeer moeilijke affaire;

5 De in het wetboek te ordenen stof dient enigszins in de pas te lopen met
wat in omringende landen pleegt te worden gedaan;

6 Een verbetering in de systematiek spreekt de oude generatie die is groot-
gebracht met de bestaande teksten wellicht niet aan, maar in het onderwijs aan
studenten blijkt de waarde van het nieuwe;

7 Een wetboek dient in zo begrijpelijk mogelijke taal te worden gesteld.
Een toelichting a la TUNC kan de toegankelijkheid vergroten;

8 Het is van belang dat beroepsgroepen en universiteiten in een vroeg sta-
dium aandacht schenken aan de omscholing van de rechtspraktijk;

9 De rechtspraak kan de invoeringsschok verzachten door op de nieuwe
wetgeving te anticiperen;

10 De hercodificatie van het verbintenissenrecht levert een nieuwe impuls
op aan het gehele privaatrecht.
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