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1. Inleiding

Het jaar 1989 stond privaatrechtelijk wederom in het teken van de komende
invoering van het vermogensrecht van het Nieuw Burgerlijk Wetboek (nr 2).
Binnenkort zal de aandacht weer uit kunnen gaan naar andere privaatrechtelijke
wetgeving (nr 3). In toenemende mate zal deze wetgeving van Europese herkomst
zijn (nr 4). Voor een verdergaande internationalisering in de vorm van 'Amerikaanse
toestanden' behoeven we voorlopig niet bang te zijn (nr 5).

Na het grote feestjaar 1988 was 1989 qua feestbundels een rustig tijdvak. Ook het
aantal redes viel mee. Daar staat tegenover dat het aantal privaatrechtelijke
dissertaties wellicht nog nooit zo groot is geweest (nr 6).

2. Herkodifikatie

In 1989 werd de invoeringswetgeving voor het Nieuw Burgerlijk Wetboek (boeken 3,
5 en 6, alsmede de titels koop, lastgeving, bewaarneming en borgtocht van boek 7)
volgens schema voltooid. Tegen het einde van het jaar zag het er naar uit dat de
lang verbeide invoering op l januari 1992 zou gaan plaatsvinden. Een laatste poging
van J.M. van Dunne om het NBW-schip alsnog te keren op het argument van de
kosten - zie J.M. van Dunne, P.A. Stein en E.A.A. Luijten, Kosten en
tekortkomingen van het Nieuw Burgerlijk Wetboek (boeken 3, 5 en 6), Arnhem 1990
- werd door de minister en de kommentatoren weggewuifd: zie H. Drion, NJB 1989,
blz. 1271 ('Er is één post, die ik in de kostencalculaties van Van Dunne c.s. heb
gemist: de immateriële schade voor degenen die niet kunnen scheiden van het oude
BW. Ik taxeer deze post op ƒ 100 000 000 (zeer matige schatting)'). E. Florijn, K.
Vos, AA 1989, blz. 972, en uw kroniekschrijver, Kwartaalbericht Nieuw BW 1990/2,
hebben eveneens kritiek op de zg. rechtsekonomische analyse uit Rotterdam, zonder
een dergelijke analyse ten principale te verwerpen.

Het wordt nu tijd om de nog ontbrekende delen van het NBW af te ronden. Voor
wat betreft het erfrecht ziet het er naar uit dat de slepende kwestie van de
langstlevende-al echtgenoot spoedig zal worden beslecht, zoals J. van Straaten in
zijn hoofdstuk in deze kroniek schrijft. Nog niet geheel duidelijk is hoe boek 7 zal
worden gecompleteerd. Aan een aanpassing van de titel over de arbeidsovereenkomst
wordt gewerkt; nieuw is de in 1990 te verwachten geneeskundige
behandelingsovereenkomst. Voorts l i jkt de tijd aangebroken voor een bezinning op
de vraag of nog meer benoemde kontrakten voor opneming in het NBW in
aanmerking komen. Hierbij dient steeds in het oog te worden gehouden dat daar ook
alternatieven voor bestaan, zoals algemene voorwaarden en gedragscodes - zie over
dit onderwerp M. van Driel, Zelfregulering, hoog opspelen of thuisblijven, diss.
Utrecht, Deventer 1989 - en in het NBW voorts de standaardregeling van art. 6.5.1.2
(6:214).

Nu het NBW-projekt op voltooiing afkoerst, kan de aandacht van de wetgever weer
uitgaan naar andere terreinen van het recht. Uit het hoofdstuk XVI inzake
rechtspleging van R.Ch. Verschuur valt op te maken dat de komende reorganisatie
van de rechterlijke macht de justitiële autoriteiten de komende jaren fl ink in beslag
zal nemen.



3. Overige wetgeving

Ondanks alle aandacht voor het NBW vond de wetgever ook in 1989 al tijd om
andere wetgeving of ontwerpen daartoe te introduceren. Zo geeft art. 27a
Auteurswet een vordering tot afgifte van winst in het auteursrecht. Op het terrein
van het mediarecht, milieu-aansprakelijkheidsrecht, naamrecht, ondernemingsrecht,
rechtsplegingsrecht en verzekeringsrecht zijn wetsvoorstellen ingediend of in
voorbereiding.

Bij veel van deze wetgeving kan een tweetal kanttekeningen worden geplaatst. In de
eerste plaats wordt gewezen op een soms te ver doorgevoerde gedetailleerdheid - zie
hoofdstuk X (vennootschaps- en ondernemingsrecht) door A.F.M. Dorresteijn. Een
tweede kanttekening betreft de toenemende internationalisering, waarover hieronder
meer.

4. Internationalisatie

Als straks op l januari 1992 het nieuwe vermogensrecht in werking zal treden, zal
dit voor menig praktijkjurist een onaangename zaak zijn omdat hij weer terug naar
de schoolbanken moet. Dit geldt niet voor het merendeel van de studenten die de
laatste tien jaar met hun rechtenstudie zijn begonnen. Veelal heeft hun studie reeds
in het teken van het Nieuw BW gestaan. Uit ervaring kan ik getuigen dat het
onderwijs geven over het recht van de toekomst - naast enige nadelen, zoals het
vrijwel ontbreken van op de behandelde materie toegesneden arresten - ook
voordelen heeft. Deze voordelen zouden behouden kunnen blijven, indien het
onderwijs aan de Nederlandse universiteiten zich na 1992 niet meer op het
Nederlandse maar op het Europese recht zou toespitsen - zie hierover G.R. de
Groot, Vergelijkt alles en behoudt het goede, rede Maastricht, Deventer 1989.

In de loop der jaren is een dergelijke omvorming van de rechtenstudie minder
utopistisch geworden. Ook in deze kroniek lijken steeds meer hoofdstukken
internationale karakteristieken te krijgen. Traditioneel was dat reeds het geval bij
wat vroeger de handelsrechtelijke onderwerpen heette. Daarbij heeft zich enkele
jaren geleden ook het personen- en familierecht (EVRM) gevoegd. Anno 1990 ziet
men nu ook in de hoofdstukken over koop en huwelijksvermogensrecht verwijzingen
naar internationaal privaatrecht. Het zou mij niet verbazen als binnenkort zelfs het
goederenrecht (time-sharing) zal volgen.

Echt Europeesrechtelijke trekken heeft het oktrooirecht - zie de intreerede van J.J.
Brinkhof, Europees octrooirecht, internationale normen, nationale regeltoepassing,
Zwolle 1989. Voorts blijkt uit verschillende van de navolgende hoofdstukken hoe
sterk het Europese recht reeds nu ingrijpt in onze samenleving. Er is veel
wetgeving tot uitvoering van EG-regels - zie bijv. de Wet ter uitvoering van de EG-
verordening tot instelling van Europese ekonomische samenwerkingsverbanden,
vermeld in hoofdstuk X over vennootschaps- en ondernemingsrecht. Ook moeten
Nederlandse wetsvoorstellen op hun Europese houdbaarheid worden getoetst - zie het
wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet, vermeld in hoofdstuk XIII door F.W.
Grosheide.

5. Amerikaniserine

Dreigt behalve internationalisering ook Amerikanisering van ons privaatrecht? De
vraag rijst voortdurend op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht. In 1989 was
het vooral de medische aansprakelijkheid die tot zorg aanleiding gaf. In zijn boek
'Van arts naar advocaat/Aansprakelijkheid voor medische fouten in Amerika, Een les
voor Nederland?', Deventer/Utrecht 1989, stelt C.J.J.M. Stoiker ons enigszins gerust.



Enigszins: van 'Amerikaanse toestanden' zal hier niet spoedig sprake zijn. Recente
ontwikkelingen in het gezondheidsrecht stemmen echter niet iedereen gerust.

(L Literatuur

Na het grote herdenkingsjaar 1988 was het aantal gelegenheidsbundels gelijk
verwacht niet groot. De Maris-bundel komt aan de orde in de hoofdstukken X over
vennootschaps- en ondernemingsrecht (Dorresteijn) en XVI inzake rechtsvordering
(Verschuur). Van der Velden noemt in zijn hoofdstuk XVII over internationaal
privaatrecht de Utrechtse Molengrafica-bundel.
Wel viel een opmerkelijk groot aantal proefschriften te noteren. Het hoofdstuk over
verzekering vermeldt er drie en dat over vennootschaps- en ondernemingsrecht zelfs
tien.

Ten slotte vermeld ik de privaatrechtelijke intree- (Brinkhof, Mendel, Wessels) en
uittree- (Clausing, Mok, Ras, Slagter) redes die in 1989 werden uitgesproken. Op de
inhoud hiervan wordt in de navolgende hoofdstukken ingegaan.


