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1.

Inleiding

De hoofdzaken die op het gebied van het privaatrecht de aandacht
trekken, liggen al enige jaren vast. Het zijn de naderende invoering van de
boeken 3, 5 en 6 NBW (nrs 2-4) en de toenemende internationalisering (nr
5) welke steevast in deze Kroniek worden gesignaleerd. De invoering van
het NBW kan eindelijk serieus tegemoet worden gezien en daarom is er
aanleiding om er ditmaal drie nummers aan te wijden: aan de invoeringsexercitie (nr 2), het overgangsrecht (nr 3) en de nog in te voeren onderdelen
(nr 4). Voorts zal dit jaar in het bijzonder enige ruimte worden besteed
aan twee specifieke ontwikkelingen: de constitutionalisering van het privaatrecht (nr 6) en de belangstelling voor de rechtseconomie (nr 7). Ten
slotte zijn er in het verslagjaar weer de nodige gedenkschriften, redes en
dissertaties verschenen, zij het minder dan het jaar tevoren (nr 8).
2.

Invoering Nieuw BW

In 1990 was het eindelijk zo ver. Op 20 februari ondertekende H.M. de
Koningin het Besluit tot inwerkingtreding per l januari 1992 van de boeken
3, 5 en 6 en enige titels van boek 7 NBW, alsmede enige aanverwante
wetten (Stb. 90). Zoals kon worden verwacht, is hiervan een krachtige
impuls uitgegaan om de bestudering van het nieuwe vermogensrecht ter
hand te nemen. Massaal trok juridisch Nederland naar PAO-kursussen op de
universiteit, eigen kantoor of bij de SSR, in Portugal of op de Veluwe, om
zich het nieuwe eigen te maken. Een introduktiedag voor een van de kursussen op 11 mei 1990 in Utrecht trok niet minder dan 1100 bezoekers.
Uitgevers speelden hier dankbaar op in. In de verslagperiode verschenen
naast vele readerachtige kursusboeken ook nieuwe drukken van eerder
uitgegeven NBW-inleidingen. Zonder naar volledigheid te willen streven
noem ik de tweede druk van de Nieuw BW-monografie Aard en opzet van
het nieuwe vermogensrecht van A.S. Hartkamp (Deventer 1990) en de vierde druk van het Compendium van het vermogensrecht volgens het nieuwe
burgerlijk wetboek (Deventer 1990) van dezelfde schrijver. Voorts vermeld
ik de tweede druk van Het Nieuw BW in 400 trefwoorden onder redaktie
van C.C. van Dam en schrijver dezes (Deventer 1990).
Nieuw op de markt is de uitgave Nieuw Burgerlijk Wetboek, Tekst &
Commentaar (Deventer 1990) onder redaktie van J.H. Nieuwenhuis, C.J.J.M.
Stoiker en W.L. Valk, die vele oud-BW'ers zal helpen in het nieuwe vermogensrecht te springen.
In 1990 verschenen voorts, onder redaktie van C.C. van Dam en uw
kroniekschrijver, de verzamelbundel Het Nieuw BW in perspectief (Zwolle
1990) en, onder redaktie van A.G. Castermans, M.E. Franke, W.A.K. Rank,
W.L. Valk en F.J. de Vries het BW-krant Jaarboek 1990 Rechterlijke macht
en Nieuw BW (Arnhem 1990).
Men hoefde tot voor kort niet de opvatting van G.H.A. Schut over de
(on)wenselijkheid van wetshistorische interpretatie van het NBW te delen
om wanhopig te worden van de verbrokkelde, over twee wetten uitgesmeerde wording van het nieuwe vermogensrecht. Gelukkig kunnen wij dankzij
de monnikenarbeid van E.E. Slob en W.H.M. Reehuis nu over de Parlemen-
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taire Geschiedenis Invoeringswetten NBW (vooralsnog vier delen, Deventer
1990) beschikken.
Ook buitenlanders kunnen voortaan kennisnemen van het NBW. Onder
auspiciën van het Ministerie van Justitie verscheen New Netherlands Civil
Code Patrimonial Law/Nouveau code civil néerlandais et droit patrimonial.
Voor de vertaling tekenden twee Nederlandse Canadezen, P.P.C. Haanappel
en Ejan Mackaay. Helaas is de vertaling niet vrij van fouten, terwijl ook
de woordkeus soms aanvechtbaar is.
3.

Overgangsrecht

Met de invoering van het nieuwe vermogensrecht voor de deur, krijgt
het overgangsrecht ook meer belangstelling. Volgens sommigen leidt bestudering van het overgangsrecht gemakkelijk 'tot overspanning en lichte
vormen van waanzin'; een ander acht het overgangsrecht 'in wezen buitengewoon simpel' - zie de verwijzingen in mijn Kroniek, KwNBW 1990, p. 82.
In het verslagjaar verschenen bijdragen van C.L. de Vries LentschKostense, De systematiek van het overgangsrecht Nieuw BW, en T.W.H.E.
Schmilz, Artikel 196 overgangsrecht Nieuw BW, een al te bijzondere regeling?, beide in BW-krant Jaarboek 1990 (Arnhem 1990), p. 59-77 en 79-93
en voorts een wel zeer summiere inleiding van B. Wessels, Overgangsrecht
Nieuw BW in kort bestek (Lelystad 1990).
Het naderbij komen van de invoeringsdatum zal daarentegen het belang
van anticiperende interpretatie verminderen. G.E. van Maanen, Vooruitlopen
op de invoering van het Nieuw BW, KwNBW 1990, p. 69-72, vat de lijnen
van de laatste jaren samen. Een duidelijk voorbeeld van anticipatie op het
nieuwe recht is HR 23 maart 1990, RvdW 1990, 71, KwNBW 1990, p. 130
(E.H. Hondius).
4.

Erfrecht en bijzondere overeenkomsten

De invoering van de boeken 3, 5 en 6 brengt de verwezenlijking van
de ideeën van E.M. Meijers naderbij, maar er wacht nog wel wat werk.
Zolang de positie van de langstlevende echtgenoot niet is geregeld, komt
er geen boek 4 (erfrecht). Er is echter zicht op. In hoofdstuk VI maakt
Van Straaten melding van een kongres dat op 6 april 1990 plaatsvond te
Utrecht. Daar maakte Luijten, de algemeen erkende kampioen (hoewel niet
de uitvinder) van de ouderlijke boedelverdeling, bekend dat hij zijn verzet
tegen een wettelijk vruchtgebruik opgaf. Aanleiding daarvoor is mede dat
Justitie het voorgestelde wettelijk vruchtgebruik heeft vereenvoudigd - zie
wetsvoorstel 17 141, waarover meer in hoofdstuk VI.
Ook boek 7 is nog niet af. Een aantal bijzondere overeenkomsten dient
nog een wettelijke regeling te krijgen. Hoe het momenteel met de dive-se
voorontwerpen, wetsvoorstellen, enz. staat, vertelt ons J. de Boer, Uitwendige wetsgeschiedenis van boek 7 Nieuw Burgerlijk Wetboek, WPNR 1990,
nr 5982. Zijn konklusie is dat de stafafdeling NBW van het Ministerie van
Justitie ook na l januari 1992 nog wel wat om handen zal hebben.
Wel gereed voor invoering per l januari 1992 zijn de titels l inzake
koop en ruil, 7 inzake lastgeving, 9 inzake bewaarneming en 14 inzake
borgtocht, waarover meer in hoofdstuk X.
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S.

Internationalisering

Met de internationalisering van het privaatrecht werd in 1990 nieuwe
voortgang gemaakt. Een belangrijke impuls zal ongetwijfeld uitgaan van de
artikelen 1407a e.v. BW inzake produktenaansprakelijkheid, die uit hoofde
van de wet van 13 september 1990, Stb. 1990, 487 op l november 1990 in
werking traden. De verschillende onduidelijkheden van de hieraan ten
grondslag liggende EG-richtlijn - zie hierover de elders aangekondigde
publikaties van Van Dunne, Snijders en Verkade c.s. - maken kennisneming
van buitenlandse uitspraken tot een noodzaak.
Op 13 juni 1990, Publikatieblad EG 1990, L 158/59, is vastgesteld de
richtlijn betreffende pakketreizen. Per 31 december 1992 zal deze richtlijn,
die onder meer totstandkoming bij geschrift voorschrijft, in nationaal recht
dienen te zijn omgezet. Beschouwingen over de richtlijn zijn te vinden in
Tijdschrift voor Consumentenrecht 1990, p. 304, 312-314 en 375. Een aanvullende richtlijn over het probleem van Overbooking' wordt voorgesteld in
Publikatieblad EG 1990 C 129/13.
Na vijftien jaar studie heeft de Europese Commissie op 24 juli 1990
een Voorstel voor een richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten ingediend (Publikatieblad EG 1990 C 243/2). De
richtlijn beoogt harmonisatie van de wettelijke regelingen inzake onredelijk bezwarende kontraktsbedingen van de lid-staten. De richtlijn ziet niet
slechts op algemene voorwaarden, maar op kontraktsbedingen in het algemeen. Daarentegen geldt een beperking tot konsumententransakties. De
richtlijn voorziet behalve in een open norm ook in een zwarte lijst van
niet-toelaatbare bedingen.
Even na afsluiting van het verslagjaar diende de Europese Commissie
ten slotte een voorstel voor een richtlijn inzake de aansprakelijkheid voor
diensten in (Publikatieblad EG 1991 C 12/8). Nog voor haar publikatie is
deze ontwerprichtlijn reeds voorwerp van verhitte debatten geworden.
J. Spier en C.H.W.M. Sterk voorspellen in NJB 1990, p. 1517 e.v. grote
rechtsonzekerheid mocht dit ontwerp richtlijn worden. Positiever van toon
is Th. Bourgoignie in zijn bijdrage Avant-projet de proposition de directive
sur la responsabilité du fait de services défectueux: un premier regard,
Revue européenne de droit de la consommation 1990, p. 163-175.
Internationalisering van het recht vindt niet alleen plaats in het kader
van de EG. Sedert een aantal jaren spelen ook de internationale verdragen
uitgewerkt door de Raad van Europa een grote rol in de Nederlandse
rechtsorde. Dat heeft vooral te maken met het vooralsnog ontbreken van
toetsing van Nederlandse wetten aan de Nederlandse Grondwet. Toetsing
aan een internationaal verdrag - en dus ook aan de grondrechten van het
Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden - is wel toegestaan. Daar wordt dan ook ruimschoots gebruik van gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn behalve in het
strafrecht ook in het privaatrecht te vinden. In deze Kroniek komt dit tot
uiting in de hoofdstukken II (NJV preadviezen over artikel 8 EVRM), XIV
(Markt intern-arrest) en XVI (recht op gefinancierde rechtshulp).
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Constitutionalisering van het privaatrecht

De inwerkingtreding van de boeken 3, 5 en 6 NBW stelt ons nauwelijks
voor staatsrechtelijke problemen. Een uitzondering moet worden gemaakt
voor art. 6:214. Reeds in 1967 sprak Cohen Jehoram in zijn Amsterdamse
intreerede 'Wie geeft de burgerlijke wet' (Deventer 1967) twijfel uit over
de grondwettigheid van deze delegatie van wetgeving. In mijn dissertatie
Standaardvoorwaarden (Deventer 1978) kom ik op p. 658 tot de konklusie
dat Cohen Jehorams visie op de ongrondwettigheid van art. 6:214 ongegrond of althans ongewettigd is.
Anno 1990 is art. 6:214 wederom in diskussie. A.Q.C. Tak poneert in
NJB 1990, p. 708 dat standaardregelingen niet in ieder opzicht als wet in
materiële zin mogen worden aangemerkt. Een ander standpunt wordt in NJB
1990, p. 132 ingenomen door F.J. van Ommeren, die in zijn naschrift op
p. 709 blijk geeft door Tak niet tot een ander inzicht te zijn gebracht.
Ook een andere NBW-bepaling levert bedenkingen van staatsrechtelijke
signatuur op. Dat is art. 6:110 inzake limitering van de verplichting tot
schadevergoeding. Recentelijk heeft F.J. de Vries in zijn Leidse dissertatie
Wettelijke limitering van aansprakelijkheid, Zwolle 1990, gewezen op de
constitutionele bezwaren tegen deze bepaling. Behalve aan het kodifikatiebeginsel van art. 107 Grw ontleent De Vries zijn bezwaren ook aan het
gelijkheidsbeginsel verwoord in art. l Grw. In de ogen van de schrijver
doet de wetgever er verstandig aan eventuele limitering bij de wet en niet
bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen (p. 224).
7.

Rechtseconomie en privaatrecht

In de Verenigde Staten is zij tot bloei gekomen: de law and economics
beweging. Ook Europa heeft haar ontdekt. Volgens Ars Aequi 1990, p. 603
loopt ons land daarmee twintig jaar achter op de VS. Maar nu heeft die
belangstelling ook geresulteerd in een flink aantal publikaties. Daar is
allereerst Ars Aequi zelf, dat in oktober 1990 met een themanummer over
rechtseconomie kwam. Op het gebied van het burgerlijk recht bevat het
themanummer bijdragen van E. Mackaay, Het aansprakelijkheidsrecht, E.
van Schilfgaarde, Economische analyse van de Nederlandse aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, E. du Perron, De rechtseconomische analyse
van het verbintenissenrecht, B. Bouckaert, Eigendomsrechten vanuit rechtseconomisch perspectief, R. van den Bergh, Economische analyse van het
consumentenrecht, en J.J. Brinkhof, Over octrooirecht en economie.
Na afsluiting van het verslagjaar verscheen voorts de bundel Rechtseconomie en recht/Kennismaking met een vakgebied in opkomst (Zwolle
1991), die de inleidingen voor een Utrechts symposium d.d. 21 februari 1990
bevat. Het privaatrecht wordt bestreken door R. van den Bergh en
M. Faure. Deze zelfde twee (Belgische) schrijvers preadviseerden in het
verslagjaar voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht over 'De invloed van
verzekering op de civiele aansprakelijkheid' (Lelystad 1990). Een tweede
preadvies voor deze laatste vergadering werd uitgebracht door T. Hartlief
en R.P.J.L. Tjittes.

Algemeen
8.

5

Gedenkbundels, intree en afscheid

In 1990 verscheen slechts een gering aantal feest- en gedenkbundels.
In de eerste plaats noem ik de bundel Om wille van de consument/Rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan prof. mr P. Clausing (Zwolle 1990), met
opstellen over verzekeringsrecht en konsumentenrecht. In hoofdstuk IV
wordt voorts aandacht geschonken aan Piercing Van Schilfgaarde (Deventer
1990), in hoofdstuk VIII onder 3.8 aan Recht doen door wetgeving/bundel
Hirsch Ballin en in hoofdstuk XIV aan Noten bij Noten/Ter herinnering aan
mr L. Wichers Hoeth (Zwolle 1990).
Intreeredes werden uitgesproken door A.J.C.M. Geers, P.F. van der Heijden,
Ph. van Huizen, A. Luttmer-Kat, G. van Maanen, C.A. Schwarz, A.L.M.
Soons, J. Spier, J.H. Spoor, L. Timmerman, D.W.F. Verkade en L. van Vollenhoven. G. van Maanen besteedt in zijn Limburgse oratie Publiek domein
en het belang van de overheid bij bodemsanering/Een ongewasschen
varken? (Deventer 1990) aandacht aan een vrijwel vergeten rechtsfiguur,
die van het publiek domein van de art. 577 en 578 BW. Hij brengt dit in
verband met een zeer hedendaags probleem, te weten dat van de vervuiling
van lucht, water en bodem. De redes van Spoor, Verkade en Van Vollenhoven - en ook de oratie uit 1989 van Hoyng - worden besproken in
hoofdstuk XIV van deze Kroniek. De redes van Soons en Spier worden
aangekondigd in de hoofdstukken III onder 5.3 respektievelijk IX onder 3.3.
Voor de overige redes zie men de hoofdstukken V, VII onder 4, X onder
(E) en XI.
Art. 3:12 NB W is een centraal artikel van het nieuwe recht. Redelijkheid
en vooral billijkheid beheersen ook de bewijslastverdeling, zoals Schoordijk
in WPNR 1989 nr 5937 heeft betoogd. J.L.M. Elders wijst hierop in zijn
Maastrichtse afscheidsrede Waardering van bewijs, Deventer 1990. Volgens
schrijver brengt art. 3:12 mee dat de rechter bij de verdeling van de bewijslast met tal van objektieve faktoren rekening moet houden en de
maatschappelijke en persoonlijke belangen van partijen tegen elkaar moet
afwegen (p. 10). De afscheidsrede van G. Heida over de rechtsvorm van de
landbouwonderneming wordt vermeld in hoofdstuk V.

