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Boek 8
Boek 8 is op i april in werking getreden (Stb. 1991, 100).
Het betreft hier de wetten tot vaststelling van Boek 8,
eerste stuk, het zee- en binnenvaartrecht (Stb. 1979, 245)
en tweede stuk, het wegvervoerrecht (Stb. 1982, 671),
zoals nadien nog gewijzigd en aangevuld bij het eerste
gedeelte Invoeringswet Boek 8 (Stb. 1987, 550), het tweede
gedeelte (Stb. 1990, 379) en het vierde gedeelte (Stb. 1991,

75)·
Het derde gedeelte van de Invoeringswet (Stb. 1990, 294),
aanpassing bijzondere wetten aan Boek 8, is krachtens
eerder genoemd inwerkingtredingsbesluit, tegelijkertijd in
werking getreden. Hetzelfde geldt voor de Rijkswet van 5
december 1990 (Stb. 593) waarbij een aantal Rijkswetten
aan Boek 8 worden aangepast (Stb. 1991, ιοί).
Voorts zijn de besluiten ter uitvoering van de artikelen 85,
11 o, 518, 613, 905, 932, 983, 1022, 1105, 1157, en 1182 van
Boek 8 (resp. Stb. 1991, 105, 114, 106, 144, 107, 145, 108,
146, 109, ι ίο en in) per i april in werking getreden.
In Staatsblad 126 is de vernummerde tekst van Boek 8
verschenen.
In de Staatsbladen 127, 128 en 129 is de tekst geplaatst
van het tweede, derde en vierde gedeelte Invoeringswet
Boek 8 voor zover niet verwerkt in Staatsblad 126.

Aanpassingswet Boek 8
In het kader van dit wetsontwerp is een blanco verslag
verschenen (Kamerstuk II 1990-1991, 21 658, nr. 7).

Beslag op en executie van schepen en luchtvaartuigen
In het vorige Kwartaalbericht konden nog niet de num-
mers van de kamerstukken worden genoemd: II
1990-1991, 2i 961, nrs. 1-3. Inmiddels is een voorlopig ver-
slag verschenen (nr. 4).

IPR Boek 8
In 1989 is een wetsvoorstel ingediend inzake Enige bepa-
lingen van internationaal privaatrecht met betrekking tot
het zeerecht- en het binnenvaartrecht (Kamerstukken II
1988-1989, 2i 054, nrs. 1-5). Totdat genoemd wetsvoorstel
kracht van wet krijgt, blijven de artikelen 3181», 5i8g,
52O/ 533<r, 533p, 777 en 854 van het Wetboek van Koop-
handel van toepassing. Inmiddels is een voorlopig verslag
verschenen (Kamerstuk II 1990-1991, 21 054, nr. 6).

KRONIEK

Boek/

Titels i (koop en ruil), γ (lastgeving),
9 (bewaarneming), 14 (borgtocht)
Tegelijk met de Boeken 3, 5 en 6 zul-
len per i januari 1992 ook vier titels
van Boek 7 in werking treden. Het
gaat om de titels i (koop en ruil), 7
(lastgeving), 9 (bewaarneming) en 14
(borgtocht). De aandacht van de
meeste schrijvers is uitgegaan naar
koop en ruil. Niet alleen is deze over-
eenkomst voor de praktijk het belang-
rijkst, ook brengt titel 7.1 heel wat
inhoudelijke vernieuwingen. In dit
blad is hier reeds herhaaldelijk de
aandacht op gevestigd. Een handzaam
overzicht geven A. S. Hartkamp in
AA 1990, blz. 295-301 en Jac. Hijma in
het Themanummer bijzondere con-
tracten, WPNR 1990 nr. 5982. Speciaal
voor het onderwijs geschreven is het
boek van R. H. C. Jongeneel, Koop
en consumentenkoop, waarvan onlangs
een tweede druk (Zwolle 1990) ver-
scheen.
De kooptitel is nog niet gereed. De
koop op afbetaling en de koop van
onroerend goed moeten nog worden
geregeld. Over de knelpunten vertelt
ons J. de Boer, WPNR 1990, nr. 5982.

Titel γ (lastgeving)
Vooruitlopend op titel 7 is op i
oktober jl. in werking getreden de
wet van 4 juli 1990, Stb. 1990, 390
houdende aanvulling van het Burger-
lijk Wetboek met een regeling inzake
tweezijdige courtageberekening. Het
nieuw ingevoegde art. 1843«? ls mede
daarom interessant, omdat het in ons
civiele recht het onderscheid tussen
consumententransaktie en de transak-
tie tussen twee ondernemers introdu-
ceert. Het artikel, een voorloper van
art. 7:410, verbiedt tweezijdige bemid-
deling niet geheel en al, maar stelt
hiervoor indien 'de lastgever een
natuurlijk persoon is die de overeen-
komst anders dan in de uitoefening
van een beroep of bedrijf heeft geslo-
ten' het vereiste van schriftelijke toe-
stemming. Het geciteerde criterium
zal straks ook bij koop en ruil, als-
mede bij borgtocht een rol gaan spe-
len. De formulering is ontleend aan
de regeling van de algemene voor-
waarden. Hierdoor is bereikt dat
althans binnen het NIEUW BW eenheid
van begrippen zal heersen.
Het vereiste van schriftelijke toestem-
ming wordt te zwaar geacht door S.
C. J. J. Kortmann in zijn bijdrage
over 'De overeenkomst van opdracht,
de lastgeving en de geneeskundige
behandelingsovereenkomst' in het
themanummer bijzondere contracten
van WPNR 1990 nr. 5982.
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Titel 9 (bewaarneming)
In zijn bijdrage aan meergenoemd
themanummer van WPNR 1990 nr.
5982 stelt B. Wessels de vraag aan de
orde of er wel behoefte bestaat aan
een regeling van de bewaarneming.
Dat hij deze vraag uiteindelijk in
bevestigende zin lijkt te beantwoor-
den, houdt verband met zijn overtui-
ging dat het voor de rechter nuttig is,
'een groepje werkbare regels voorhan-
den' te hebben. Dat is frappant, want
als er iemand is die met behulp van
het Algemeen deel een heel eind
komt, is het wel de rechter. Het zijn
veeleer partijen die een 'groepje werk-
bare regels' behoeven.

Titel 14 (borgtocht)
Ook L. H. Slijkhuis stelt zich in
WPNR 1990 nr. 5982 de vraag of borg-
tocht wel een bijzondere regeling
waard is. Haar antwoord is een vol-
mondig neen: de borgtocht behoort,
evenals de hoofdelijke verbintenis, te
worden geregeld in afdeling 6.1.2.

Overige titels
Na 1992 zal ook het nog ontbre-
kende deel van het NIEUW BW spoedig
dienen te volgen. Dat betekent dat
ook een aantal bijzondere overeen-
komsten een wettelijke regeling zal
moeten krijgen. Hoe het momenteel
met de diverse voorontwerpen, wets-
voorstellen, enz. staat, vertelt ons J.
de Boer, Uitwendige wetsgeschiedenis
van Boek 7 Nieuw Burgerlijk Wet-
boek, WPNR 1990, nr. 5982. Zijn
conclusie is dat de Stafafdeling NIEUW
BW van het Ministerie van Justitie ook
na i januari 1992 nog wel wat om
handen zal hebben.

Huur en pacht (titels 4 en 5)
De huur en de pacht zijn door het
Ministerie van Justitie nog niet ter
hand genomen, aldus J. de Boer,
WPNR 1990, nr. 5982. Een recent over-
zicht van het Ontwerp NIEUW BW
geeft Asser-Brunner-Rueb (Huur en
pacht), waarvan zojuist een nieuwe,
zevende druk verscheen (Zwolle
1990).

Geneeskundige behandelingsovereen-
komst (titel 7)
Een van de titels over de wenselijk-
heid waarvan in de literatuur wordt
gestreden is de geneeskundige behan-
delingsovereenkomst. In 1990 heeft
de regering een wetsvoorstel inge-
diend 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 onder-
delen van de regeling geeft J. H.
Hubben (red.), De geneeskundige
behandelingsovereenkomst/ Tekst en
analyse van het wetsvoorstel (Lochern

1990), met bijdragen van E. M. H.
Hirsch Ballin, openingsrede sympo-
sium, H. D. C. Roscam Abbing,
Het recht op informatie en het toe-
stemmingsvereiste, J. K. M. Gevers,
Het recht op privacy en het beroeps-
geheim, J. H. Hubben, Het inzage-
recht, uw kroniekschrijver, Aanspra-
kelijkheid, W. C. E. Hammerstein,
De rechtspositie van de minderjarige,
en Th. M. G. van Berkesteijn,
KNMG-visie. In het algemeen tonen de
schrijvers zich enthousiast over dit
voorstel. H. J. J. Leenen komt in
Nederlands Tijdschrift voor Genees-
kunde 1990, blz. 1805, 1811 tot de
conclusie dat 'het voorstel als geheel
een positieve waardering (verdient)'.
B. Sluijters, WPNR 1990, nr. 5982
juicht de introductie van een nieuw
bijzonder contract in het NIEUW BW
toe. H. E. G. M. Hermans acht
'het wetsvoorstel een nuttige en
noodzakelijke aanvulling van de
bestaande gezondheidszorgwetgeving'
(Sociaal Recht 1991, blz. 4, 10). Het
NJCM spreekt in NjCM-bulletin 1990,
blz. 795 zelfs van 'een uniek wets-
voorstel'.
Het NJCM heeft wel wat aan te mer-
ken op het voorstel. Dat geldt onder
meer de (non)regeling van de vraag of
een arts verplicht is hulp te verlenen,
de positie van de keurling en de rege-
ling van de privacy. De privacy van
de patiënt lijkt zo'n zelfsprekende
zaak, dat zij nauwelijks discussie
oproept, maar daar is verandering in
gekomen door de aids-problematiek
- zie J. E. M. Akveld (red.), AIDS
en anoniem onderzoek, Lelystad
1990, alsmede artikelen van E. T.
M. Olsthoorn-Heim, H. C. Fran-
kena en F. de Graaf, resp. G. Brutel
de la Rivière, met naschrift van H.
D. C. Roscam Abbing in TGR 1990,
blz. 174-184, 185-193 en 194-196.
Een belangrijk punt van het wets-
voorstel betreft de verbetering van de
rechtspositie van de minderjarige
patiënt. Patiënten van 16 jaar en
ouder worden vrijwel geheel met
meerderjarigen gelijkgesteld; ook de
categorie van 12-16 jaar krijgt
bepaalde rechten, maar daar valt vol-
gens L. E. Kalkman-Bogerd, De
rechtspositie van de minderjarige
patiënt, FJR 1990, blz. 157-161 nog
wel wat aan te verbeteren. Over de
positie van minderjarigen in het
gezondheidsrecht in het algemeen
raadplege men de dissertatie van H.
E. G. M. Hermans, Gezondheids-
recht en minderjarige, Deventer 1990.
Ook de positie van de geestelijk
gestoorde patiënt kan nog beter -
zie K. Blankman, De behandelings-
overeenkomst en de onbekwame meer-
derjarige, FJR 1990, blz. 162-164.
Alleen S. C. J. J. Kortmann tekent
in zijn eerdergenoemde bijdrage in

WPNR 1990 nr. 5982 bezwaar aan.
In zijn ogen is er geen behoefte aan
de geneeskundige behandelingsove-
reenkomst als species van de overeen-
komst van opdracht. De wetgever
kan zijns inziens volstaan met de
regeling van de centrale aansprakelijk-
heid van het ziekenhuis en eventueel
van de positie van de minderjarige
met betrekking tot zijn persoonlijk-
heidsrechten.

Aanneming van werk (titel 12)
De aanneming van werk staat nog in
de steigers. Bij deze bijzondere over-
eenkomst moeten we niet alleen aan
de aanneming van bouwwerken den-
ken, maar in de literatuur wordt uit-
sluitend daaraan aandacht geschon-
ken. Het voorontwerp van het groene
boek is in 1989 gevolgd door een con-
cept-wetsvoorstel, dat uit twee afde-
lingen bestaat. De eerste afdeling ziet
op aanneming van werk in het alge-
meen, de tweede op de bouw van
woningen voor particulieren. De
tweede afdeling telt een tweetal bepa-
lingen, die recentelijk tot heel wat
discussie aanleiding hebben gegeven.
De eerste is art. 7.12.16, dat notariële
tussenkomst bij het aangaan van de
overeenkomst voorschrijft. De tweede
is art. 7.12.18, dat de particuliere
opdrachtgever de bevoegdheid geeft
5% van de koopprijs in depot bij de
notaris te storten. De nieuw voorge-
stelde regeling is onderwerp van een
preadvies voor de Vereniging voor
Bouwrecht van H. O. Thunnissen,
'Bouwaanneming volgens het Nieuw
BW: evaluerende en rechtsvergelij-
kende beschouwingen1 (Deventer
1990). In WPNR 1990 nr. 5977
bespreekt A. A. van Veiten het
preadvies. Een kort verslag van de
beraadslagingen over het preadvies op
de jaarvergadering van de Vereniging
voor Bouwrecht geeft H. L. van der
Beek, BB 1991, blz. 7-9.
Het nieuwe ontwerp voor een titel
over aanneming van werk komt ook,
incidenteel, aan de orde in de vierde
druk van M. A. van Wijngaarden,
Aanneming van bouwwerken, Studie-
pocket privaatrecht deel 7 (Zwolle
1990) en bij A. G. J. van Wassenaer,
Hoe de aanbesteding is geregeld/Een
kwestie van vraag, aanbod en aan-
vaarding, Reeks Studiekring Drion
Geschrift nr. 9, Deventer 1990 (zie
bijv. blz. 32).
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