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KRONIEK

Algemeen

De (her)codificatie van burgerlijk
recht: over het wegdeemsteren van
een BW en wat prieelfilosofen daar-
van vinden
Twee jaar geleden vond te Gent een
colloquium plaats naar aanleiding van
de honderdste verjaardag van het
overlijden van François Laurent.
Deze Belgisch/Luxemburgse jurist
ontwierp niet alleen een avant-project
de révision du Code civil, een nieuw
BW van 2411 artikelen, ook was hij
een van de grondleggers van het Bel-
gisch internationaal privaatrecht.
Conform deze activiteiten van Lau-
rent besteedde het Gentse collo-
quium, behalve aan de persoon van
Laurent, aandacht aan de (her)codifi-
catie van burgerlijk recht en aan
internationaal privaatrecht. Onlangs is
onder de titel Liber Memorialis Fran-
çois Laurent 1810-1887 de bundel
verschenen, waarin de inleidingen
voor het symposium zijn samenge-
bracht.
Ruim een derde van dit boek bestaat
uit bijdragen over de (her)codificatie
van burgerlijk recht. Deze opstellen
kunnen weer in twee groepen worden
onderverdeeld. In de eerste plaats in
een aantal essays gewijd aan de vraag
of herziening van het Belgisch Bur-
gerlijk Wetboek thans aangewezen is.
Deze vraag wordt in bevestigende zin
beantwoord voor wat betreft het bur-
gerlijk recht in het algemeen (Bouc-
kaert) en voorts voor het goederen-
recht (Van Neste, die meteen een
voorontwerp aanbiedt), het contrac-
tenrecht (Merchiers), het personen-
en familierecht (Gerlo) en de zake-
lijke zekerheden (Moreau-Margrève).
Ontkennend wordt de vraag beant-
woord met betrekking tot de onrecht-
matige daad (Dalcq). Voor het huwe-
lijksvermogensrecht (De Wulf) wordt
een simpele herziening bepleit.
In de discussie over deze voorstellen
moesten de hervormers het overigens
afleggen tegen de conservatieven,
onder wie enige parlementariërs.
Hooguit wilden laatstgenoemden wel
instemmen met de suggestie van De
Wulf om enige partiële herzieningen
door te voeren. Herbots vat de stem-
ming op blz. 460-471 aldus samen:
'5. Ons Burgerlijk Wetboek mag niet
wegdeemsteren. Het moet operatio-
neel blijven. Het wordt daarom wen-
selijk geacht het te actualiseren, het
nieuw leven in te blazen. Het ver-
trouwde huis moet in orde gebracht
worden, en waar nodig gerestaureerd.
6. Maar U hoort het: een totaal
nieuw huis bouwen, dat zit er niet in.
Het klimaat van de vergadering was

gelaten en realistisch. Er werd niet
meer, zoals twintig jaar geleden in de
T.P.R.-redactie, gepleit voor een
groots opgevatte, integrale hercodifi-
catie.'
In de tweede plaats worden ook codi-
ficatiepogingen in andere rechtsstel-
sels aan de orde gesteld. Besproken
worden de codificaties van burgerlijk
recht in Duitsland (Kötz), Europa
(Lando), Nederland (zie hieronder),
Oostenrijk (Ogris), Turkije (Özsu-
nay) en Zuid-Afrika (Hosten). Voorts
behandelt Bürge de grenzen van het
eigendomsrecht in enige ige-eeuwse
codificaties, wijdt Mincke aandacht
aan de subjectieve rechten in het
Duitse BGB en besteedt een aantal
auteurs (Kop, Lokin, Winkel, Zwalve
en uw kroniekschrijver) aandacht aan
de codificatiestrijd in Nederland.
Interessant zijn ook de meningen van
de niet-Nederlanders over de Neder-
landse hercodificatie. Zo spreekt Van-
denberghe (die zichzelf op blz. 211
als prieelfilosoof aankondigt) van 'een
proces van niet-emdigende worste-
ling' (blz. 205). Daarentegen ontleent
Van Neste verschillende van zijn ont-
werp-teksten aan ons NBW.
Behalve de hierboven gesignaleerde
opstellen, bevat de Laurent-bundel in
het ipr-deel nog verschillende opstel-
len over de codificatie van internatio-
naal privaatrecht.
(Johan Erauw, Boudewijn Bouckaert,
Hubert Boeken, Helmut Gaus, Mar-
cel Storme (red.), Liber Memorialis
François Laurent 1810-1887, Brussel
1989, 1209 blz., ISBN 90 643 9477 6).

Algemene bestuurswet
Op 17 juli jl. heeft de regering aan de
Tweede Kamer een voorstel voor een
Algemene wet bestuursrecht (Awb)
aangeboden — kamerstuk 21 221. De
Awb vertoont op enkele punten gelij-
kenis met het NBW en bevat voorts
raakvlakken met het privaatrecht.
De Awb vertoont een zekere uiter-
lijke gelijkenis met het NBW in die
zin, dat de geschiedenis ervan even-
eens vlak na de Tweede Wereldoorlog
aanvangt. In 1948 preadviseerden Van
Poelje, Donner en Lespes voor de
Vereniging voor Administratief Recht
(VAR) over het opstellen van algemene
regels van bestuursrecht, hetgeen in
1953 werd gevolgd door het bekende
rapport van de Commissie Algemene
Bepalingen Administratief Recht
(ABAR) van de VAR. Via een vervolg-
rapport van de VAR-commissie onder
voorzitterschap van Van Maarseveen
in 1974, de Grondwetswijziging van
1983 en het voorontwerp van de
commissie-Scheltema van 1987 komen
we uit bij het huidige wetsvoorstel.
Ook de nummering van de Awb in
decimalen lijkt op die van het NBW.
Bij beoefenaren van het privaatrecht

heeft deze nummering veel weerstand
opgeroepen. Maar zoals elders in dit
nummer blijkt, heeft de decimale
nummering haar langste tijd gehad;
binnenkort zullen we het weer
gewoon over art. 86 boek 3 (alias art.
3.4.2.3« NBW, meer alias art. 2014 BW)
en over art. 162 boek 6 (alias art.
6.3.1.1 NBW, meer alias art. 1401 BW)
gaan hebben. Ook art. 7.4 Awb voor-
ziet in vervanging van de decimale in
een doorlopende nummering als de
parlementaire behandeling eenmaal
achter de rug is.
Die parlementaire behandeling zou —
en dat is een punt van verschil met
het NBW (enkele andere, meer inhou-
delijke verschillen worden aangeduid
op blz. 7 van de memorie van toelich-
ting) — wel eens aanmerkelijk korter
kunnen gaan duren. In elk geval
bestaat over de hoofdlijnen van de
Awb een redelijke consensus — zie
het Tweede Voortgangsrapport van
de commissie-Scheltema, 's-Graven-
hage 1988. Een van de punten waarop
verschil van mening mogelijk blijft,
betreft de kwestie of de Awb ook
moet treden in privaatrechtelijke
rechtshandelingen. Het huidige wets-
voorstel doet dat, wat bedekt, in art.
3.1.1, tweede lid. Deze bepaling luidt
aldus:
'Op andere handelingen van bestuurs-
organen dan besluiten zijn de afdelin-
gen 2 tot en met 4 van dit hoofdstuk
van overeenkomstige toepassing, voor
zover de aard van de handelingen
zich daartegen niet verzet.'
Tegen de opneming van deze bepaling
hebben zich de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten, het Inter-
provinciaal Overleg en de Unie van
Waterschappen gekeerd. De VNG is
van mening dat het NBW al voldoende
in deze materie voorziet en dat dat
ook de plaats is waar het privaatrech-
telijk overheidsoptreden behoort te
worden geregeld. Daarnaast zou de
toepasselijkverklaring van de alge-
mene beginselen van behoorlijk
bestuur de overheid in een nadelige
positie brengen 'in het commerciële
krachtenveld' en zou de rechter wor-
den aangezet tot een verdergaande
toetsing dan thans gebruikelijk is
(memorie van toelichting blz. 61).
Ook de Raad van State geeft de voor-
keur aan schrapping van art. 3.1.1,
tweede lid (21 221, B, blz. 10).
Het omstreden art. 3.1.1, tweede lid,
is een voorbeeld van een schakelbepa-
ling. Wellicht is het het NBW met zijn
talrijke schakelbepalingen geweest,
dat tot deze wetgevingstechniek heeft
geïnspireerd. Meer in het algemeen
bepleit de memorie van toelichting op
blz. 19 een goede afstemming van
Awb en NBW. Die afstemming is ove-
rigens nog niet zover gegaan dat de
Awb-wetgever precies weet wat de
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r NBW-wetgever doet. Op de geciteerde
bladzijde wordt als voorbeeld van een
nieuwe norm in het NBW waarbij
expliciet aandacht wordt geschonken
aan de positie van de overheid art.
6.5.2.8*1 genoemd. Het is de opstellers
kennelijk ontgaan dat deze door de
regering voorgestelde bepaling het in
de Tweede Kamer niet heeft gered
(zie Kwartaalbericht Nieuw BW 19877
3, blz. 77).

E. H. Hondius

BOEKBESPREKINGEN

H. Wartimes, De gemeenschap naar
komend recht
Enige beschouwingen over de afdelin-
gen 3.7.1. en 3.7.2 NIEUW BW
Dissertatie Nijmegen, Kluwer, Deven-
ter 1988, 272 blz. f 58,75

Over Titel 3.7 van het Nieuw Burger-
lijk Wetboek bestaat een uitvoerige
literatuur. Ik noem onder meer en in
chronologische volgorde M. J. A.
van Mourik, Gemeenschap, Monogra-
fieën NIEUW BW B-9 (1982), H. C. F.
Schoordijk, Medeëigendom, gemeen-
schap, rechtspersoonlijkheid, een stu-
die naar aanleiding van de
gemeenschapstitel 3.7 van het NIEUW
BW (1983), en de Nijmeegse dissertatie
van S. Perrick, Gemeenschap, schuld-
eisers en verdeling. Beschouwingen
over titel 3.7 van het nieuw Burgerlijk
Wetboek (1986).
Het is daarom moedig van een pro-
movendus om dit moeilijke onder-
werp opnieuw bij de kop te nemen.
De gemeenschapstitel 3.7 in het
NIEUW BW bestaat uit drie afdelingen,
te weten Afdeling i : Algemene bepa-
lingen; Afdeling 2: Enige bijzondere
gemeenschappen; en Afdeling 3 Nie-
tige en vernietigbare verdelingen. Uit
de ondertitel van het werk van Wam-
mes blijkt dat de schrijver met name
de eerste twee afdelingen behandelt,
en meer speciaal de eerste afdeling.
Het boek bevat, naast een inleiding,
zeven hoofdstukken, te weten I: het
begrip 'gemeenschap'; II: 'Het ont-
staan van een gemeenschap'; III: Het
rechtskarakter van het aandeel; IV:
Gemeenschap en schulden; V: De
positie van de beperkt gerechtigde op
een aandeel; VI: De beschikkingsbe-
voegdheid van de deelgenoten over
hun aandeel en VII: Samenvatting en
conclusie. Dit laatste hoofdstuk
wordt tevens in het Duits opgeno-
men. Het boek wordt gecompleteerd
door lijsten van aangehaalde arresten,
aangehaalde wetsartikelen, en van de
belangrijkste geraadpleegde literatuur.
Waarom, zo kan men zich afvragen,
nogmaals in een dissertatie aandacht
voor de gemeenschap? De eerste
reden is mijns inziens dat Wammes
wil aantonen hoe ingewikkeld de

gemeenschapsregeling in 3.7 NIEUW
BW, althans voor de door hem onder-
zochte onderdelen, ook thans (na de
invoeringswetgeving) nog is (blz. 4
juncto blz. 248). Hij neemt duidelijk
afstand van het optimistische geluid
van Schoordijk destijds in het NJB
1984 blz. 162. Daarnaast is een alge-
mene karakteristiek van het werk van
Wammes dat hij suggesties aan de
wetgever doet om alsnog tot teksther-
zieningen over te gaan. Op blz. 2497
250 formuleert hij maar liefst negen
'aanbevelingen' tot wijziging van
afdeling 3.7.1.
De vraag rijst wat wij daar nu nog
mee aan moeten. Vergelijk J. M.
Polak, De wetgeving van het departe-
ment van Justitie, NJB, 1989 blz. 2 die
de Minister citeert:

'De belangrijke taak die zij (de literatuur, Wede-
kind) gehad heeft als stimulans en inspiratiebron
voor de parlementaire discussie, moet (na 30 juni
1987, het moment van aanvaarding door de
Tweede Kamer van het vierde en vijfde gedeelte
van de invoeringswetgeving NIEUW BW, Wede-
kind) als geëindigd worden beschouwd'. Ander-
zijds treft men dan een oproep m het NJB, 1989,
blz. 550 van een Werkgroep die alsnog tekstcor-
recties inwacht teneinde die aan de Tweede
Kamer aan te bieden. Ik houd het op de woor-
den van de Minister die zegt dat de taak van de
literatuur thans een andere geworden is, namelijk
'om de mogelijkheden die het nieuwe wetboek
biedt te belichten, nader door te denken en tot
verdere ontwikkeling te brengen.'

Ik kom thans tot de bespreking van
enkele afzonderlijke punten.
De inleiding begint, na een algemene
alinea, nogal kryptisch voor degene
die met het onderwerp niet ver-
trouwd is, door direct in huis te val-
len met de uitzonderingsregel van
3.7.2.0. lid i en de problematiek van
de zogenaamde twee-fasengemeen-
schappen, zonder uit te leggen wat dit
zijn. In het kort gezegd zijn twee-
fasengemeenschappen, gemeenschap-
pen die eerst na ontbinding rijp wor-
den voor scheiding en deling zoals
bijvoorbeeld de huwelijksgemeen-
schap. Dit in tegenstelling tot de nala-
tenschap die slechts één fase kent en
direct vatbaar is voor scheiding en
deling (zie daarover A. G. Lubbers,
Van scheiden en delen, rede UvA
1977). Artikel 3.7.2.0. (3:189) lid i
sluit die twee-fasengemeenschappen
in de eerste fase van de regeling van
titel 3.7. uit. In een noot wil Schrijver
kennelijk zeggen waarom hij met de
deur in huis valt namelijk omdat het
zijns inziens logischer is de uitzonde-
ring reeds in de eerste afdeling van
3.7. te plaatsen, zoals aanvankelijk
ook de bedoeling was (zie het bij de
Invoeringswet vervallen artikel
3.7.1.164).
In hoofdstuk I (pagina 6) zegt Wam-
mes dat zijns inziens in titel 3.7. aan
de term gemeenschap drie verschil-
lende betekenissen kunnen worden
toegekend, namelijk die van 'de

gemeenschappelijke deelgenoten', 'de
gemeenschappelijke goederen' en de
derde betekenis, die volgens W.
'centraal staat': de rechtsverhouding
tussen de personen — deelgenoten —
die gezamenlijk één of meer goederen
hebben'. Ik acht dit opsplitsen van de
term 'gemeenschap' in drie 'beteke-
nissen' niet tot een beter begrip bij-
dragen. Het zou tot mogelijke ver-
warring kunnen leiden als die ver-
schillende betekenissen geheel los van
elkaar zouden worden gebruikt. Ik
zou eerder geneigd zijn, uitgaande
van de centrale betekenis, te spreken
over verschillende 'aspecten' van de
gemeenschap: Uit het zinsverband
van de verschillende artikelen, staat
dan weer eens het ene dan weer het
andere 'aspect' van de gemeenschap
(zoals omschreven in 3.7.1.1 (3:166))
op de voorgrond.
Zoals gezegd bevat de eerste afdeling
van titel 3.7 algemene bepalingen, die
zowel van belang kunnen zijn bij de
in de tweede afdeling genoemde 'bij-
zondere gemeenschappen' (zie art.
3.7.2.0. (3:189) lid 2), doch met name
betrekking hebben op de gemeen-
schap die alleen door de eerste afde-
ling wordt beheerst: de zogenaamde
'eenvoudige gemeenschap'. De wetge-
ver geeft daarvan geen omschrijving.
Een eenvoudige gemeenschap kan
meerdere goederen omvatten. Wam-
mes pleit ervoor een criterium in de
wet op te nemen voor de vraag wan-
neer wij nu te doen hebben met (a)
één gemeenschap van meerdere goe-
deren, danwei (b) meerdere gemeen-
schappen van één goed. Hij wil daar-
bij aansluiten bij het bij de Invoe-
ringswet vervallen artikel 3.1.1.11 en
komt tot het volgende criterium:
'meerdere goederen vormen het
object van één eenvoudige gemeen-
schap, wanneer deze goederen naar
verkeersopvatting, gezien de rechts-
verhouding bijeen horen' (pagina 10
e.V., blz. 249). Men kan het met
Wammes eens zijn dat het mooier
was geweest een dergelijke omschrij-
ving in 3.7.1 op te nemen, doch het is
in laatste instantie toch een interpre-
tatie-vraag of men te maken heeft met
het ene dan wel het andere geval.
In hoofdstuk II behandelt Wammes
het ontstaan van een gemeenschap en
in hoofdstuk III het rechtskarakter
van een aandeel. Hij signaleert (blz.
41) dat in de moderne literatuur wei-
nig over dat rechtskarakter is geschre-
ven. In navolging van Van der Grin-
ten noemt Wammes het aandeel 'een
goederenrechtelijk recht van bijzon-
dere aard', namelijk omdat het niet
los gedacht kan worden van het col-
lectieve recht en dus ook niet van de
andere deelgenoten (blz. 48 e.V.).
Op bladzijde 39 trof mij hetzelfde
met de deur in huis vallen als ik hier-




