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KRONIEK ALGEMEEN

l. NBW in rechtsvergelijkend
perspectief

In ons land is voorafgaande aan de in-
voering van de Boeken 3, 5 en 6 NBW
gedebatteerd over de wenselijkheid van
de hercodificatie. Als tegenargument is
daarbij wel aangevoerd (onder meer
door J.H. Dalhuisen in zijn inaugurele
rede Utrecht) dat het weinig zinvol
lijkt juist in het zicht van een gemeen-
schappelijke Europese binnenmarkt
nog met nieuwe nationale wetgeving te
komen.
Hoe kijkt men buiten ons land tegen
de Nederlandse hercodificatie en tegen
de eventuele verstoring van een streven
naar Europese eenheid aan? Dit was
aan de orde op een symposium dat op
22 en 23 januari 1992, bij gelegenheid
van de invoering van het NBW, plaats-
vond te Den Haag. In dit tijdschrift
zijn indertijd de nationale bijdragen
aan dit symposium afgedrukt -NTBR
1992, blz. 82-97.

De European Review of Private Law
heeft thans ook de buitenlandse bijdra-
gen gepubliceerd. Een Franse jurist zal
volgens D. Talion, in navolging van
Portalis, niet nalaten te denken dat het
NBW soms 'descend (trop) dans le
détail des questions qui peuvent naître
sur chaque matière' (D. Talion, The
new Dutch Civil Code in a comparative
perspective — a French view-point, ERPL
1993, blz. 189, 196). Is ons land voort-
aan te beschouwen als lid van de Ger-
maanse rechtsfamilie? Niet volgens U.
Drobnig:
'Das niederländische Neue Bürgerliche
Gesetzbuch hat einige Strukturelemen-
te und einige materielle Prinzipien aus
dem deutschen Recht übernommen
oder hat sie eigenständig entwickelt. Es
ist jedoch keineswegs ein Mitglied der
deutschen Rechtsfamilie geworden' (U.
Drobnig, Das neue niederländische bür-
gerliche Gesetzbuch aus vergleichender
und deutscher Sicht, ERPL 1993, blz.
171, 187).
Heeft het nog wel zin nationaal te her-
codificeren als een Europese codificatie
op komst is? Zo'n vaart loopt het ech-
ter niet, zoals de voorzitter van de
Commission of European Contract
Law, O. Lando, aankondigt: 'The draf-
ting of a European Civil Code (...) will
not be finished in the near future. I
guess that the NBWwill have become a
mature building when it is replaced by
the European Code' (O. Lando, h codi-
fication needed in Europe? Principles of
European Contract Law and the relation-
ship to Dutch law, ERPL 1993, blz. 157,
170).

2. Export van Nederlands
recht

Hoe kunnen buitenlanders over het
NBW oordelen? De zojuist genoemde
bijdragen konden worden geschreven
dankzij de Engels/Franse vertaling van
het NBW door Haanappel en Mackaay
(New Netherlands Civil Code Patrimo-
nial Law/Nouveau code civil néerlan-
dais Le droit patrimonial, Deventer/
Boston 1990). Eerder heb ik in deze
kolommen al eens gewezen op het be-
lang van het toegankelijk maken van
ontwikkelingen in het Nederlandse
recht voor buitenlandse juristen (NTBR
1992, blz. 45). Het blijft zaak dat ook
na de invoering van het nieuwe vermo-
gensrecht de nieuwsverstrekking aan
het buitenland voortgang vindt. Een
goed voorbeeld is de recente bijdrage
van A.S. Hartkamp in RabelsZ 1993,
blz. 664-684 over de wijze van rechts-
vinding na de invoering van het NBW.

3. Europees privaatrecht

Modegril of realiteit? Feit is dat in ons
land in kort tijdsbestek drie publikaties
zijn verschenen over Europees privaat-
recht. Eerst was het de Rotterdamse
hoogleraar De Ly, die er zijn inaugure-
le rede aan wijdde (F. De Ly, Europese
Gemeenschap en privaatrecht, inaugure-
le rede Rotterdam, Zwolle 1993). Ver-
volgens preadviseerden L.A.D. Keus en
uw kroniekschrijver voor de gezamenlij-
ke jaarvergadering van de Vereniging
voor Burgerlijk Recht en de Nederland-
se Vereniging voor Europees Recht
(E.H. Hondius, Naar een Europees bur-
gerlijk recht, L.A.D. Keus, Europees pri-
vaatrecht/Een bonte lappendeken,
Lelystad 1993).
De aandacht voor de internationalise-
ring van het privaatrecht is niet beperkt
tot Nederland. Duitsland en Italië gin-
gen ons voor. In Duitsland verschenen
vorig jaar tal van publikaties over dit
onderwerp; aan de literatuurverwijzing
op blz. 25-31 van mijn preadvies kan
ik nog toevoegen de serie wetsteksten
Europäisches Privatrecht, die onder re-
dactie van Hommelhoff en Jayme ver-
scheen bij Beek (P. Hommelhoff, E.
Jayme (red.), Europäisches Privatrecht/
Textausgabe, München 1993). Eerder
had Müller-Graff al een dergelijke uit-
gave verzorgd (P.C. Müller-Graff, Pri-
vatrecht und Europä-isches Gemein-
schaftsrechtlGemeinschaftsprivatrecht,
tweede druk Baden-Baden 1991). In
Italië haalde de Paviase advocaat/hoog-
leraar Gandolfi een oud rapport van
Law Commissioner MacGregor over
het verschil tussen Engels en Schots
recht van stal ter voorbereiding van een
codificatie van Europees privaatrecht
op Italiaanse grondslag. Het rapport

van MacGregor is inmiddels bij Giuf-
frè in druk verschenen.

4. Timeshare, garanties en
toegang tot het recht

Wetboek of geen wetboek, de Europese
Commissie gaat gewoon door met het
aankondigen van nieuwe richtlijnen.
Een richtlijn over time-share staat op
het punt gepubliceerd te worden; poli-
tiek is reeds overeenstemming bereikt -
zie over de ontwerp-richtlijn R.F.H.
Mertens, WPNR6098. Nog voor de
richtlijn tot stand kwam, beschikken
wij in Nederland reeds over een com-
mentaar in de vorm van de Amsterdam-
se VU-dissertatie van R.J.A. Arduin,
Timesharing, Deventer 1993. De richt-
lijn richt zich vooral op de handelsprak-
tijken rondom timesharing. De
SER-Commissie voor Consumenten
Aangelegenheden heeft er in een Ad-
vies op gewezen dat ook het goederen-
rechtelijk aspect van timesharing
Europese aandacht behoeft. Een aanzet
voor een wettelijke regeling is te vinden
in het proefschrift van Arduin. Haar
opzet sluit aan bij de regeling van het
appartementsrecht. Deze dissertatie be-
vat voorts waardevolle informatie over
timeshare-recht in een tiental landen,
waaronder de Nederlandse Antillen,
waarvoor hulde. In die hulde deelt niet
de uitgever, die met deze publikatie
niet onze prijs voor het best verzorgde
boek van 1993 in de wacht zal slepen.

5. Receptie van Amerikaans
recht

Terwijl naar hierboven bleek volop dis-
cussie is ontbrand over de vraag naar
de wenselijkheid of onwenselijkheid
van een Europees privaatrecht, dreigt
deze discussie vanuit geheel ander per-
spectief overbodig te worden. Is de
Oude Wereld niet geleidelijk aan het
Amerikaniseren? Een stap verder in
deze richting wordt bepleit in het pre-
advies dat A.T. Bolt en J.A.W. Lensing
eind vorig jaar verdedigden voor de Ne-
derlandse Vereniging voor Rechtsverge-
lijking. Schrijvers concluderen tot een
voorzichtige introductie in ons recht
van de zgn. punitive damages, door hen
als 'privaatrechtelijke boete' aangeduid.
Ter vergadering bleek dat zij met hun
pleidooi nog niet iedereen hebben we-
ten te overtuigen. (A.T. Bolt, J.A.W.
Lensing, Privaatrechtelijke boete, pread-
vies Nederlandse Vereniging voor
Rechtsvergelijking, Deventer 1993).

6. Het ontijdelijke van een
Tijdelijke wet

Er is al vaker op gewezen. Een 'tijdelij-
ke wet' valt vaak minder tijdelijk uit
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dan de makers voor ogen heeft gestaan.
Neem de Tijdelijke regeling verhaals-
rechten, art. 6:197 BW.
Een aantal NBW-bepalingen welke een
verzwaring van de aansprakelijkheid mee-
brengen, is daarbij 'tijdelijk' buiten wer-
king gesteld waar het om de uitoefening
van regresrechten gaat. Hierdoor is een
tweedeling in het aansprakelijkheidsrecht
aangebracht, welke inmiddels door de
rechtspraak is overgenomen, zoals blijkt
uitHR28 februari 1992, RVDW1992, 72
inzake IZA/Vrerink. Het recente SER-ad-
vies 'Regresrechten in de sociale verzeke-
ringen' d.d. 17 september 1993, dat de re-
gering desgevraagd adviseert om regres-
rechten te (her)introduceren, was een
goede gelegenheid geweest om de tijdelij-
ke regeling verhaalsrechten eveneens aan
te pakken. De adviesaanvraag van de rege-
ring nodigde daar uitdrukkelijk toe uit.
Helaas, de SERheeft zich er niet aan ge-
waagd. In de voorbereidende werkgroep
heb ik als enige gepleit voor intrekking
van art. 6:197, maar omdat niemand mij
steunde kreeg ik zelfs geen vermelding in
een noot.

7. Standaardregelingen voor-
alsnog ongewenst

Tegenover de als tijdelijk bedoelde,
maar in feite langdurig werkende wets-
bepalingen staan artikelen die, tot dus-
ver althans, een dode letter zijn
gebleken.
Zal ook art. 6:214 inzake de standaar-
dregeling hiertoe gaan behoren? Vooraf
ter herinnering: een standaardregeling
in de zin van het NBWis een vorm van
gedelegeerde wetgeving, die althans for-
meel niets uitstaande heeft met de fi-
guur van algemene voorwaarden.
Bestaat er in deze tijd van ongebreideld
liberalisme behoefte aan een door velen
als paternalistisch beschouwde over-
heidsbemoeienis met de inhoud van
contractuele rechten en verplichtingen?
Voeg daar nog eens aan toe dat een
standaardregeling moeilijk - vanwege
strijd met art. 17 Grondwet - een ver-
plicht arbitraal beding kan bevatten en
men zal begrijpen dat de Vereniging
voor bouwrecht in haar jaarvergadering
1993 niet stond te trappelen van onge-
duld om de primeur van de standaar-
dregeling in huis te halen. Ook de
beide preadviseurs, A.G.C, van Wasse-
naer en wederom uw kroniekschrijver,
borrelden niet over van enthousiasme,
maar bepleitten toch invoering, met
name met het oog op de voorgestelde
art. 7.12.5 en 7.12.19, die aan de stan-
daardregeling in feite een geheel nieu-
we functie geven, te weten de enige
mogelijkheid om van driekwart dwin-
gend recht af te wijken.

(E.H. Hondius, A. G.J. van Wassenaer,

Van Standaardvoorwaarden naar stan-
daardregeling?, preadviezen Vereniging
voor Bouwrecht, Deventer 1993).

8. Van nieuw BW naar BW;
Verkort verklaard

Deze Kroniek heeft regelmatig uitga-
ven gesignaleerd waarin speciaal ten ge-
rieve van onder het oude recht
grootgebrachte juristen op systemati-
sche wijze een overzicht wordt gegeven
van het nieuwe vermogensrecht. De
nieuwste dergelijke uitgave, verschenen
onder bovenaangehaalde titel, is die
van B.W.M. Nieskens-Isphording c.s.
De bundel bestaat uit up to date ge-
bracht bijdragen die de afgelopen twee
jaar in het Advocatenblad verschenen.
Niet alle onderwerpen worden behan-
deld, maar slechts de 'grote' onderwer-
pen. Het voordeel van deze benadering
is dat de bijdragen redelijk veel diep-
gang vertonen, zonder meteen een
handboek te vormen. Aan de hoofd-
stukken over het verschil tussen oud en
nieuw recht, is een overzicht van de an-
ticiperende rechtspraak toegevoegd.
Wat mij betreft, had deze rechtspraak
ook mogen zijn behandeld in aanslui-
ting op de eerder besproken leerstuk-
ken. Voorts had de bundel mijns
inziens aan kracht gewonnen indien de
indeling van het nieuwe vermogens-
recht consequent was aangehouden.
Dat doet overigens niet af aan de waar-
de van de individuele hoofdstukken.
(B.W.M. Nieskens-Isphording, J.G.A.
Linssen, A.C. van Schaick, H.A.W.
Vermeulen, Van nieuw BW naar BW,
Zwolle, 1993, 349 blz.).

Die hoofdstukken verwijzen soms naar
schema's, welke zijn opgenomen in een
afzonderlijke uitgave, BW in beeld.
Voor wie van schema's houdt die door
een ander zijn opgesteld - en dat geldt
voor veel studenten - is 'BW in beeld'
vermoedelijk een nuttige uitgave.
(B.W.M. Nieskens-Isphording,
H.A.W. Vermeulen, J.G.A. Linssen,
A.C. van Schaick, BW in beeld, Zwolle,
1993, 104 blz.).

Een derde uitgave voor het onderwijs
die ik hier wil vermelden is de Leidse
bundel Verkort verklaard (Arnhem,
1993, 174 blz.). Oude standaardarres-
ten van de Hoge Raad, zoals Blaau-
boer/Berlips, Lindenbaum/Cohen, de
Goudse bouwmeester, Quint/Te Poel,
vliegtuigvleugel, worden in deze bun-
del naar nieuw recht verklaard. De ge-
dachte is niet helemaal nieuw; eerder
bracht ook de Utrechtse faculteit een
dergelijke bundel op de markt (bij Sam-
som H.D. Tjeenk Willink). Blijkens de
grote belangstelling waarin bundels als
de blauwe engel, de gele klappers van

Stein, het groene stierkalf en de rode ar-
restengids zich onder studenten mogen
verheugen, zal ook deze bij wijze van
spreken geautoriseerde uitgave het wel
goed doen.

9. Parlementaire Geschiedenis
Invoering Boeken 3, 5 en 6
voltooid

Met het verschijnen van het deel Voort-
gang (Deventer 1993) is de deelserie
'Invoering Boeken 3, 5 en 6' van de
Parle- mentaire Geschiedenis NBWvol-
tooid. Ruim de helft van dit 828 blz.
tellende laatste deel bestaat uit fotome-
chanische herdrukken van Staatsblad
1991 nrs. 600/611. Hierin staat de offi-
ciële tekst van de invoeringswetten. De
eerste, kleinere helft van dit deel is ge-
wijd aan de parlementaire geschiedenis
inzake de voortgang van de invoering
van de Boeken 3, 5 en 6. Aan de orde
komen kwesties als de operatie-stof-
kam, de commissie van wijzen, het rap-
port over kosten en tekortkomingen
van het NBW. Zelfs de instelling van de
commissie ter voorbereiding van de vie-
ring en voorlichting inwerkingtreding
is niet over het hoofd gezien (wat wel
ontbreekt, zijn de toespraken bij gele-
genheid van de invoering - zie NTBR
1992, blz. 46).

10. Twee nieuwe tijdschriften

Alweer telt ons land twee nieuwe tijd-
schriften op privaatrechtelijk gebied.
Het eerste heet A&V, hetgeen staat
voor 'Aansprakelijkheid en Verzeke-
ring'. De boventitel luidt: 'Tijdschrift
voor beroeps- bedrijfs- en overheidsaan-
sprakelijkheid'. Het proefnummer dat
mij werd toegezonden, bevat een twee-
tal artikelen van de hand van P. Vlas
over het Verdrag van de Raad van Eu-
ropa inzake milieugevaarlijke activitei-
ten (zie hierover ook J. de Boer, NJB
1993, blz. 225-231) en van hoofdredac-
teur J. Spier over aansprakelijkheid
voor arbeidsongevallen. Het tijdschrift
bevat voorts rubrieken wetgeving en
rechtspraak met beknopte signalerin-
gen van de belangrijkste ontwikkelin-
gen op het gebied van de aansprake-
lijkheid. Aardig is dat in dit nummer
ook een arrest van het Britse Court of
Appeal de aandacht krijgt.

Het tweede tijdschrift heet 'Tijdschrift
voor civiele rechtspleging'. Ik kreeg het
slechts even onder ogen en was toen
onder de indruk van de fraaie vormge-
ving. Beide collega's: sukses toegewenst.

E.H. Hondius
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