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KRONIEK

Algemeen

1. Inleiding

In deze Kroniek worden ontwikkelingen
gesignaleerd die niet gemakkelijk in een
van de andere, meer specifieke Kronie-
ken kunnen worden ondergebracht, of
die de grenzen van deze specifieke Kro-
nieken overschrijden. Dit maal is er aller-
eerst een dissertatie die menigeen met
rode oortjes uit zal lezen. Het is het mee-
slepende relaas van de totstandkoming
van het Nieuw Burgerlijk Wetboek, be-
rustend op vele jaren archiefonderzoek
op het Ministerie van Justitie (nr 2). Het
nieuwe wetboek krijgt er binnenkort
weer een titel of afdeling bij: op 15 no-
vember jl aanvaardde de Eerste Kamer
het wetsvoorstel geneeskundige behande-
lingsovereenkomst (nr 3). Milieu-aan-
sprakelijkheid was aan de orde in een
viertal arresten van de Hoge Raad van 30
september 1994; eerder wijdde de Uni-
versiteit van Amsterdam een themadag
aan dit onderwerp en naderhand volgde
de goedkeuring van het wetsvoorstel aan-
sprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen
door de Eerste Kamer (nr 4). Privatise-
ring is het onderwerp van het Groningse
proefschrift van C.A. Schreuder (nr 5).
In de verslagperiode verscheen een twee-
tal Utrechtse feestbundels: voor D. Kok-
kini-Iatridou (nr 6) en voor J.M. Berger-
Bos (nr 7). Van een eerder tijdvak da-
teert een Tilburgse jubileumbundel met
rechtspraakannotaties, waarvan diverse
het privaatrecht betreffen (nr 8).
In het kader van de viering van vijftig
jaar Benelux besteed ik aandacht aan eni-
ge relaties tussen Belgisch en Nederlands
recht (nr 10). Op rechtsvergelijkend
terrein is ook een preadvies voor de Ne-
derlandse Vereniging voor Rechtsvergelij-
king het vermelden waard (nr 10). Ten
slotte signaleer ik enig Europees privaat-
rechtelijk nieuws uit Brussel en afkom-
stig van de Commissie-Lando (nr 11)
alsmede de Unidroit Principles of Inter-
national Commercial Contracts (nr 12).

2. De geschiedenis van het NEW

Op 17 november 1994 promoveerde aan
de Rijksuniversiteit Limburg E.O.H.P.
Florijn op een studie over 'Ontstaan en
ontwikkeling van het Nieuw Burgerlijk
Wetboek'. Promotores waren prof. Ger-
rit van Maanen en prof. Nico Roos. De
studie heeft geleid tot een fascinerend en
lezenswaardig boek. Fascinerend is het
boek omdat het voor het eerst een kijk
achter de schermen van het Ministerie
van Justitie geeft. Lezenswaardig is het
door de prettige schrijfstijl van de auteur.
Jarenlang waren zij verboden toegang
voor onderzoekers - de nagelaten papie-

ren van Meijers. Wijlen Zonderland kon
zich er geweldig boos om maken. Nu
zijn de archieven voor een ieder toeganke-
lijk, maar wérkelijk toegankelijk zijn zij
pas gemaakt door Florijn. Het is de ver-
dienste van de auteur dat hij geen droge
opsomming van feiten geeft, maar een
spannend verhaal aan ons voorlegt. Twee
helden heeft de NBW-roman: Meijers en
Snijders. Het driemanschap - J. Drion,
Eggens/De Grooth en De Jong — komt
er daarentegen slecht van af. Met name
de rechtsvergelijking bedreven door het
drietal was zuivere opsmuk.
Op die laatste stellingname werd tijdens
de oppositie wel kritiek uitgeoefend,
evenals op het ontbreken van een duide-
lijke methodologische verantwoording
van het gebruik van interviews. Het voor-
deel van de interview-methode is dat veel
feiten langs deze weg kunnen worden
achterhaald. Een nadeel doet zich voor
als de geïnterviewde notoir onjuiste din-
gen zegt, zonder dat de interviewer hem
daarop betrapt.
Deze kritische kanttekening doet niet af
aan mijn waardering voor dit mooie
boek, dat werd uitgegeven bij de Univer-
sitaire Pers Maastricht.
(E.O.H.P. Florijn, Ontstaan en ontwikke-
ling van het Nieuw Burgerlijk Wetboek,
diss. Maastricht, Maastricht 1994, 583
blz.).

3. Geneeskundige behandelingsovereen-
komst

Op 15 november 1993 aanvaardde de
Eerste Kamer het wetsvoorstel geneeskun-
dige behandelingsovereenkomst. Het is
de bedoeling dat de WGBO op l april as.
in werking zal treden. De geneeskundige
behandeling is geconstrueerd als een spe-
cies van opdracht (titel 7.7). Hoe de
nummering precies zal luiden, was bij
het schrijven van deze kroniek nog niet
bekend. Het wetsvoorstel was nog inge-
diend onder vigeur van het oude BW en
het kende daarom artikelen genummerd
vanaf 1653.
De nieuwe wet bevat belangrijke bepalin-
gen voor de rechtspositie van de patiënt.
Ondanks het feit dat de wet enige contro-
versiële bepalingen kent, is de parlemen-
taire behandeling redelijk voorspoedig
verlopen. Het wetsvoorstel heeft in de
vakliteratuur veel commentaar gekregen.
Het merendeel van de reacties was posi-
tief. Zo concludeert H.J.J. Leenen, Ne-
derlands Tijdschrift voor Geneeskunde
1990, blz. 1805, 1811, dat 'het voorstel
als geheel een positieve waardering [ver-
dient]'. B. Sluijters, Wl'NR 1990, nr 5982,
juichte de introductie van een nieuw bij-
zonder contract in het NBW toe. Het
NJCM sprak in NJCM-bulletin 1990, blz.
795, zelfs van 'een uniek wetsvoorstel'.
Het wetsvoorstel was voorwerp van een
aantal beschouwingen in Medisch Con-

tact 1991, blz. 1027-1262, met bijdragen
van W.R. Kastelein, WGBO: moeten kan
dat zo?, H.D.C. Roscam Abbing, Zorg
van een goed hulpverlener in juridisch per-
spectief. }. Legemaate, De WGBO en het
vertrouwensmodel, MC 1991, blz. 1151-
1153, ziet in het wetsvoorstel de definitie-
ve overgang naar een meer juridische
benadering van de arts-patiëntrelatie.
DJ. Bender, Aansprakelijkheid en de nieu-
we wetgeving, MC 1991, blz. 1261-1262,
ten slotte acht de centrale aansprakelijk-
heid van het ziekenhuis een redelijke
zaak.
Alleen S.C.J.J. Kortmann tekende in
WPNR 5982 (1990), bezwaar aan. In zijn
ogen is er geen behoefte aan wettelijke re-
geling van de geneeskundige behande-
lingsovereenkomst als species van de
overeenkomst van opdracht. De wetgever
kan zijns inziens volstaan met de regeling
van de centrale aansprakelijkheid van het
ziekenhuis en eventueel van de positie van
de minderjarige met betrekking tot zijn
persoonlijkheidsrechten. In Tijdschrift
voor Gezondheidsrecht 15 (1991), blz.
126, dient H.J.J. Leenen hem van repliek.
Verschillende aspecten van het indertijd
ingediende wetsvoorstel zijn belicht in de
bundel De geneeskundige behandelingsover-
eenkomst/Tekst en analyse van het wetsvoor-
stel, onder redactie van Hubben (Lochern
1990, 196 blz.), met bijdragen van E.M.H.
Hirsch Ballin, openingsrede symposium,
H.D.C. Roscam Abbing, Het recht op in-
formatie en het toestemmingsvereiste, J.K.M.
Gevers, Het recht op privacy en het beroeps-
geheim,}.}^. Hubben, Het inzagerecht,
uw kroniekschrijver, Aansprakelijkheid,
W.C.E. Hammerstein, De rechtspositie
van de minderjarige, en Th.M.G. van Ber-
kesteijn, KNMG-visie. Zelf bespreek ik
de nieuwe wet voorts in de bundel Con-
sumentenboek gezondheidszorg, onder
redactie van P.G.J.J. Stevens en anderen,
Utrecht 1993 (losbladig).
De inwerkingtreding van de wet zal onge-
twijfeld leiden tot een nieuwe reeks publi-
katies; ook NTBR hoopt binnenkort een
bijdrage over de WGBO te publiceren.

4. Milieu en privaatrecht

'Een zwarte dag voor het milieu', kopte
een landelijk ochtendblad (Trouw) op 4
november 1994. Het blijkt een persbe-
richt te zijn dat is verspreid door de re-
dactie van het Nederlands Juristenblad
waarin die dag een bespreking van de
hand van J.M. van Dunne verscheen van
een viertal 'oud zeer'-arresten van de
Hoge Raad (J.M. van Dunne, Wie sterk is
mag dom zijn, NJB 1994, blz. 1329-1338,
met reacties in NJB 1994, blz. 1535-
1539; zie ook de kanttekeningen van
P.F.A. Bierboom en R.A. Taams in NJB
1994, blz. 1339-1345). Deze arresten, da-
terend van 30 september, zijn gepubli-
ceerd in RVDW 1994, 185-187. Drie van

f

44



N r BR 1995/2

de vier bevatten gelijkluidende algemene
beschouwingen. Het betreft de zaken
Gouderak, Duphar en Fasson. Een vierde
zaak, Van den Brink, betreft een enigs-
zins afwijkende kwestie.
Maatschappelijk zijn de arresten van be-
lang omdat zij de — kleine — mogelijkheid
die er na Van Wijngaarden/Staat nog
leek te zijn om gevallen van bodemver-
ontreiniging van vóór l januari 1975 op
de vervuiler/eigenaar te verhalen, de bo-
dem indrukken. Dogmatisch zijn zij inte-
ressant omdat Van Wijngaarden/Staat
erin wordt bevestigd, terwijl te zelfdertijd
het overheersende gewicht dat het stoffi-
ge leerstuk van het relativiteitsvereiste in
laatstgenoemd arrest had gekregen weer
tot juiste proporties wordt teruggebracht.
Van belang zijn de arresten voorts omdat
ze nu reeds een vingerwijzing geven over
de toekomstige interpretatie van de nieu-
we Wet bodemsanering.
Inmiddels hebben de vier 30 September-
arresten behalve in het NJB ook elders
aandacht gekregen. G. van Maanen wijdt
er in A&V 1994, blz. 139-143, een hoofd-
artikel aan. Volgens deze commentator
moet de financiële betekenis van de arres-
ten niet worden overschat, gelet op de
nieuwe Wet bodembescherming.
Bij het ter perse gaan van deze kroniek
werd bekend dat de nieuwe aansprakelijk-
heidsregels voor gevaarlijke stoffen - art.
6:175-178-op l februari 1995 in wer-
king zullen treden. Juist op tijd ver-
scheen daarom de Utrechtse dissertatie
van E.A. Messer, Risicoaansprakelijkheid
voor milieuverontreiniging in het BW,
Arnhem 1994. Na de promotie van
W.Th. Braams, daags na de indiening
van het wetsvoorstel, is er inmiddels zo-
veel gebeurd dat een nieuwe dissertatie al-
leszins gerechtvaardigd leek. Messer
vergelijkt de nieuwe wetsbepalingen met
die van het Duitse Umwelthaftungsgesetz
en het Verdrag van de Raad van Europa
inzake de wettelijke aansprakelijkheid
voor milieugevaarlijke stoffen. De auteur
signaleert een aantal overeenkomsten tus-
sen deze regelingen: zij zoeken alle aan-
sluiting bij bestuursrechtelijke begrippen,
hebben niet uitsluitend op milieuschade
betrekking en sluiten onbeduidende of
ortsübliche schade uit. Daarentegen ver-
schillen de Nederlandse wet en het daar-
op gebaseerde verdrag met hun
kanalisatie en segmentatie qua systeem
van de Duitse aanpak met een 'Anlagen-
haftung'.

5. Privatisering

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbe-
wijzen, het facilitair bedrijf van de NOS,
de dienst van Waarborg, de Staatsdrukke-
rij/Uitgeverij, de PTT en het IJkwezen
zijn alle organen van de rijksoverheid die
recentelijk zijn geprivatiseerd. Deze exer-
citie is veelal ingegeven uit overwegingen

van afslanking en efficiency. Tegelijk ech-
ter wil de overheid graag de vinger aan de
pols houden. In hoeverre is dit mogelijk:
wat zijn de juridische gevolgen van het
gebruik van privaatrechtelijke organisatie-
vormen bij de uitvoering van publiek-
rechtelijke taken? Deze vraag staat cen-
traal in de Groningse dissertatie van C.A.
Schreuder, Publiekrechtelijke taken, private
rechtspersonen, Deventer 1994. De auteur
komt tot een zestal beoordelingsmaatsta-
ven en aanwijzingen die volgens hem een
handvat kunnen bieden bij het antwoord
op de vraag of een privaatrechtelijke orga-
nisatie geschikt is om met een publiek-
rechtelijke taak te worden belast. Een
aantal case studies gewijd aan de juist ge-
noemde ex-overheidsdiensten verleven-
digt deze studie.
Dat privatisering vragen oproept, blijkt
ook uit het nieuwe tijdschrift Privatise-
ring, uitgegeven op initiatief van een Am-
sterdams advocatenkantoor.
(C.A. Schreuder, Publiekrechtelijke taken,
private rechtspersonen, diss. Groningen,
Deventer 1994).

6. Comparability and Evaluation

In november van het vorig jaar nam me-
vrouw Kokkini-Iatridou afscheid als
hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.
Vóór haar Utrechtse periode was zij lan-
ge tijd verbonden aan het Asser Instituut
en de Vrije Universiteit. Met drie onder-
werpen vooral heeft zij zich gedurende
haar wetenschappelijke carrière bezigge-
houden: rechtsvergelijking, internatio-
naal privaatrecht en internationale
arbitrage. Het zijn deze drie onderwer-
pen die terugkeren in de bundel Compa-
rability and Evaluation, welke aan haar is
opgedragen. Onder het hoofd rechtsver-
gelijking treffen we opstellen aan van
S.M. Bartman en J. Roest over 'piercing
the corporate veil' (blz. 3-14), van Th.M.
de Boer over de verhouding tussen inter-
nationaal privaatrecht en rechtsvergelij-
king (blz. 15-25), van M. Bogdan over
Skandinavisch faillissementsrecht (blz.
27-36) en van E.N. Frohn over de positie
van de langstlevende echtgenoot (blz. 37-
51).
G.R. de Groot en H. Schneider ontdek-
ten dat in Duitsland en Nederland soms
tegelijkertijd over een en hetzelfde onder-
werp tegenstrijdige wetsvoorstellen worden
ingediend (blz. 53-68). F.W. Grosheide
schrijft over Amerikanisering van het con-
tractenrecht (blz. 69-83). A.S. Hartkamp
zet zijn bespreking van de Unidroit Prin-
ciples - zie nr 12 hieronder - voort (blz.
85-98). Uw kroniekschrijver besteedt
aandacht aan de betekenis van de rechter
voor de harmonisatie van privaatrecht
(blz. 99-111), K.D. Kerameus behandelt
de positie van de gerechtsdeurwaarder
naar Grieks recht (blz. 113-120), W. Ko-
nijnenbelt treedt met de jubilaris in dis-

cussie over haar methodologie (blz. 121-
129). E.C. Nieuwenhuys schrijft over in-
vesteringen in China (blz. 131-141) en
J.P. Verheul ten slotte verstout zich om
ervaringen met de geschiedenis van de
kunstkritiek toe te passen op de rechtsver-
gelijking (blz. 143-149).
Het tweede deel, over internationaal pri-
vaatrecht, bevat opstellen van R.I.V.F.
Bertrams over schuldvergelijking (blz.
153-165), K. Boele-Woelki over echt-
scheiding (blz. 167-181), J.H. Dalhuisen
over cessie (blz. 183-199), Chr.A.J.F.M.
Hensen (blz. 201-211) en A.E. von Over-
beck (blz. 251-262) over huwelijksver-
mogensrecht, G. Hohloch over het
onderscheid tussen materieel recht en
procesrecht (blz. 215-231), C.A. Joustra
over jurisdictie in consumentenzaken
(blz. 233-249), F. Rigaux over constitu-
tionele vragen (blz. 263-276), K. Siehr
over kinderontvoeringen (blz. 277-290),
M. Sumampouw over interregionaal
recht (blz. 291-306) en P. Vlas over pseu-
do buitenlandse ondernemingen (blz.
307-321).
De internationale arbitrage vormt het on-
derwerp van het laatste deel van het drie-
luik. Dit deel bevat een tal opstellen:
over internationale handelsarbitrage in
Latijns-Amerika van H.A. Grigera Naon
(blz. 325-340), rechterlijk toezicht op de
inhoud van arbitrale vonnissen door F. de
Ly (blz. 341-357), Alternative Dispute
Resolution door P. Sanders (blz. 359-
368), arbiter en ipr door A.V.M. Struy-
cken (blz. 369-381) en investeringsge-
dragscodes door P.J.I.M. de Waart (blz.
383-398).
Het boek bevat voorts een beschrijving
door G.J.W. Steenhoff van de academi-
sche loopbaan van prof. Kokkini alsmede
een overzicht van haar publikaties.

7. Een a-typisch geval

Een andere coryfee, maar dan vooral op
het terrein van het onderwijs, die in
1994 het Molengraaff Instituut voor Pri-
vaatrecht verliet, is mr J.M. Berger-Bos.
Aan haar afscheid is gewijd de in intern
beheer uitgegeven bundel Een a-typisch ge-
val(].M. van Buren-Dee et al, red.). De
bundel bevat opstellen over uiteenlopen-
de onderwerpen als de inschrijving van
rechterlijke uitspraken in de openbare re-
gisters (P. Blokland), het taxus-arrest, HR
22 april 1994, RvdW 1994, 101 (W.Th.
Braams), het arrest Ziekenfonds/Bey-de
Jong, HR 11 december 1987, NJ 1988,
393(C.C. van Dam), winstafdracht
(O.R.M, van Dam), de diverse arresten
over aankoop van tweedehands auto's
(M. van Delft-Baas), misbruik van om-
standigheden (F.W. Grosheide), Walford
v Miles [1992] l All ER 453 (A.S. Hart-
kamp), geschillenbeslechting in de ge-
zondheidszorg (E.H. Hondius), verzeke-
ring (Ph.H.J.G. van Huizen en J.B. We-
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zeman), echtscheidingsprocesrecht (A.W.
Jongbloed en E. Loeb), hypotheek op
woonboten (J.C. van Sttaaten), dwang-
som (H.AE. Uniken Venema) en huwe-
lijksvermogensrecht (J.B. Vegter). Alle
bijdragen zijn geschreven door docenten
en oud-docenten van het Molengraaff In-
stituut.
(J.M. van Buren-Dee en anderen (red.),
Een a-typisch geval/Opstellen aangeboden
aan mr J.M. Berger-Bos, Molengraaff In-
stituut, Utrecht 1994, 99 blz., ƒ 25,00).

A Tilburg

De derde hier te signaleren feestbundel,
Het actuele recht, verscheen reeds in 1993
bij gelegenheid van het dertigjarig be-
staan van de juridische faculteit van Til-
burg. De verschijning van de bundel was
mij eerlijk gezegd ontgaan, maar dezer da-
gen ontving ik haar toevallig ten geschen-
ke en dat stelt mij in de gelegenheid mijn
verzuim te zuiveren. Het actuele recht be-
vat 67 annotaties bij rechterlijke uitspra-
ken die in 1993 tot stand kwamen of
werden gepubliceerd. Het boek wordt af-
gesloten met een feestrede van Lokin. De
uitspraken bestrijken alle terreinen van
het recht; hier volsta ik met vermelding
van de privaatrechtelijke annotaties. Ik
doe dat niet in de alfabetische volgorde
van de auteurs, maar gerangschikt naar
de indeling van het BW.

Boek l
V.M. Smits bepleit naar aanleiding van
Hof Leeuwarden 22 januari 1992, NJ
1993, 21, de afstammingsrelatie voor te
behouden voor de biologische ouders.
P. Vlaardingerbroek gaat naar aanleiding
van HR 11 juni 1993, RVDW 1993, 125,
in op het omgangsrecht van de biologi-
sche vader. P. Schaminée bespreekt aan
de hand van de ingewikkelde casus van
HR 19 maart 1993, RVDW 1993, 76, de
gezinsbeschermende bepalingen van art.

Boek 2
De problematiek van de fiscale kas-
geldconstructies komt aan de orde in de
annotatie van HR 2 juni 1993, BNB 1993,
246, door P.H.J. Essers. M.A.J.G. Jans-
sen bepleit wetswijziging naar aanleiding
van HR 23 juni 1993, NJ 1993, 559 (uit-
koopregeling voor de NV). E.C.C.M.
Kemmeren besteedt aandacht aan finan-
ciering door een cv, en wel naar aanlei-
ding van HR 10 maart 1993, BNB 1993,
227. L.L.M. Prinsen en M.J.G.C. Raaij-
makers ten slotte besteden aandacht aan
HR 11 juni 1993, RVDW 1993, 131: re-
kenplicht en aansprakelijkheid.

Boek 3
R.W.F. Hendriks verwacht naar aanlei-
ding van Hof's-Gravenhage l juli 1993,
V-N 1993, blz. 2676, nog veel onzeker-

heid over de vraag wat naar verkeersop-
vattingen bestanddelen zijn. Dat geldt
ook voor de vraag of een cessieverbod
een bestendig gebruikelijk beding is, zo-
als H.A.W. Vermeulen stelt aan de hand
van HR 29 januari 1993, RVDW 1993,
42. B.W.M. Nieskens-Isphording ziet in
HR 26 februari 1993, NJ 1993, 228, een
bevestiging van de leer van de normatie-
ve uitleg van Van Dunne. F.P. van Kop-
pen houdt het bij de oude Pauliana in
HR 11 juni 1993, NJ 1993, 563. S.A.P.
Moerman bespreekt een praktijkcasus in-
zake stil pandrecht: Pres. Rb. Zutphen 6
april 1993, KG 1993, 195 (kermiswa-
gens).

Boek 6
De aanspraak op schadevergoeding bij
een gewonnen belastingprocedure wordt
thans bepaald door HR l juli 1993, V-N
15 juli 1993, waarover Ch.P.A. Geppaart
een beschouwing geeft. Schadebereke-
ning bij zaakschade wordt naar aanlei-
ding van HR l juli 1993, RVDW 1993,
158, onder de loep genomen door H.M.
Storm. A.K. Koekkoek behandelt het aids-
arrest, HR 18 juni 1993, RVDW 1993,
136. Het Kuunders-arrest (NJ 1994, 139)
wordt besproken door J.H.W.M. Aarts.
De schrijver constateert dat bij het terug-
treden van de overheid aan particuliere
organisaties die daarvoor in de plaats ko-
men, de eis wordt gesteld dat zij beleid
voeren. J.H.M, van Erp komt op grond
van de analyse van een Amerikaans arrest
tot de bevinding dat de waarschuwing
'roken schaadt uw gezondheid' de fabri-
kant niet vrijwaart tegen aansprakelijk-
heid. J.M. Barendrecht verkent de
mogelijkheid van analogische toepassin-
gen van IZA/Vrerink (NJ 1993, 566) en
Puts/Ceha (NJ 1993, 568). P.L. Nève
analyseert het varkensstal-arrest (NJ
1994, 172). Het arrest Vijverberg/Ge-
rards (NJ 1994, 291) geeft M.A.B. Chao-
Duivis aanleiding tot het maken van
enkele opmerkingen over de stilzwijgen-
de garantie en dwaling.

Boeken 7 en 7A
A.J. Akkermans analyseert het arrest
Cijsouw/Schelde (RVDW 1993, 145) inza-
ke art. 1638x. A.T.J.M. Jacobs ziet naar
aanleiding van een Duits arrest ruimte
voor de gewoonte in het arbeidsrecht.
M.A.M.C. van den Berg bespreekt een
uitspraak van de Raad van Arbitrage
bouwbedrijven inzake een turnkey-con-
tract (BR 1993, blz. 480). C.E.C. Jansen
stelt naar aanleiding van een Britse Privy
Council-uitspraak het ontbreken van on-
derscheid tussen schadefixatieclausules en
strafbedingen in Europese bouwcontrac-
ten aan de orde.

W.H. van Boom acht de verhaalsmoge-
lijkheid op een zeeschip buiten debiteur-

schap die HR 2 april 1993, S&S 1993, 69,
accepteert zeer vergaand.

Rechtsvordering
J. Spier signaleert ernstige dogmatische
fouten in een kantongerechtsvonnis en
verbindt hieraan enige voorstellen tot ver-
kleining van de werkdruk voor rechters.
W.A.J.P. van den Reek bespreekt aan de
hand van een Engels arrest de procedure
van het 'striking out of the statement of
claim'. HR 24 november 1989, NJ 1992,
404 (Interlas), leek indertijd de deur wijd
open te hebben gezet voor het aanbren-
gen van internationale merkinbreukza-
ken. G.S.C.M. van Roeyen toont naar
aanleiding van een Arnhems kort geding
aan dat er grenzen zijn aan de rechts-
macht van de Nederlandse rechter.
M.L.W. Weerts bespreekt naar aanlei-
ding van HR 7 mei 1993, RVDW 1993,
105, de devolutieve werking van het ap-
pel ten aanzien van onbevoegdverklaring
c.q. niet-ontvankelijkverklaring.

Overige wetten
F.M.J. Verstijlen gaat naar aanleiding
van Hof's-Gravenhage 19 mei 1992, NJ
1993, 436, in op de bevoegdheid van de
curator om op te treden tegen benade-
ling van schuldeisers. En R.D. Vriesen-
dorp wijst ten slotte op het onderscheid
tussen bodemrecht en voorrecht; Pres.
Rb. Haarlem 11 mei 1993, KG 1993,
214.

9. België

Terwijl de Benelux nauwelijks meer toe-
komst heeft, is de Vereniging met de Lan-
ge Naam - officieel: Vereniging voor de
Vergelijkende Studie van het Recht in
België en Nederland — springlevend. Op
18 en 19 november jl vond te Maastricht
de jaarlijkse vergadering plaats. De sectie
privaatrecht besprak het onderwerp 'tes-
teervrijheid en de zorg voor nabestaan-
den' aan de hand van preadviezen van
M. Coene (België) en S. Perrick (Neder-
land). De laatste bepleit invoering van
een versterferfrecht waarbij de langstle-
vende de enige erfgenaam is. Coene sig-
naleert in haar preadvies dat ook naar
Belgisch recht de verzorgingsprioriteiten
van de erflater voorrang krijgen boven de
bescherming van legitimarissen. Beide
preadviezen zullen zoals gebruikelijk wor-
den gepubliceerd - en zijn dat tegen de
tijd dat u dit leest waarschijnlijk reeds -
in het Tijdschrift voor Privaatrecht
(TPR).

10. NWR

Op 16 december jl vond ook al in Maas-
tricht de jaarvergadering plaats van de
Nederlandse Vereniging voor Rechtsver-
gelijking (NWR). Een van de preadviezen
heeft betrekking op 'Bevoegdheidsverde-
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ling tussen burgerlijke rechter en be-
stuursrechter'. Preadviseur N. Verheij
komt tot de opmerkelijke conclusie dat
een afzonderlijke bestuursrechtspraak te-
genwoordig geen zinvolle functie meer
vervult. Hij bepleit op langere termijn
een volledige, ook processuele integratie
van bestuursrechtspraak en burgerlijke
rechtspraak. Aan deze conclusie gaat een
gedegen en tevens zeer leesbare analyse
van de ontwikkelingen in Duitsland, En-
geland, Frankrijk en Nederland vooraf
(N. Verheij, Bevoegdheidsverdeling tussen
burgerlijke rechter en bestuursrechter, ge-
schrift nr 50 Nederlandse Vereniging
voor Rechtsvergelijking, Deventer 1994).

._ Eerder in 1994 namen vele leden van de
l NWR deel aan het vierjaarlijkse congres

van de Académie Internationale de Droit
Comparé, dat dit maal in Athene werd
gehouden — zie mijn verslag in NJB 1995,
blz. 000. De 'horizontale' bundel natio-
nale rapporten voor dit congres is mo-
menteel ter perse en zal dezer dagen
beschikbaar komen. Dat is ook het geval
met de 'verticale' bundel van algemeen
rapport en alle nationale rapporten over
het onderwerp 'bevrijdende verjaring',
welke binnenkort bij Nijhoff zal verschij-
nen. Deze uitgever bracht reeds eerder de
verticale bundel over exceptieclausules in
het internationaal privaatrecht uit (D.
Kokkini-Iatridou (red.), Les Clauses d'Ex-
ception en matière de Conflits de Lois et de
Conflits de Juridictions — ou le principe de
proximité, Dordrecht 1994, 332 blz.).

11. Europees privaatrecht

Ondanks het feit dat harmonisatie van
wetgeving het politieke tij momenteel
niet mee heeft (subsidiariteit), komt er af
en toe nog wel iets uit van de Brusselse te-
kentafel. In de verslagperiode was dat de
richtlijn 94/47/EG van 26 oktober 1994,
Pb EG nr L 280/83 'betreffende de be-
scherming van de verkrijger voor wat be-
paalde aspecten betreft van
overeenkomsten inzake de verkrijging
van een recht van deeltijds gebruik van
onroerende goederen', kortweg: timesha-

iw re. De richtlijn voorziet onder meer in
jß een verplichte bedenktijd van tien dagen

(art. 5). Voorts dient de overeenkomst
schriftelijk te zijn en moet het geschrift
net als bij colportage een aantal in bijlage
genoemde gegevens bevatten (art. 4). De
lidstaten hebben 30 maanden na de be-
kendmaking in het Publikatieblad de tijd
om hun wetgeving aan te passen.
Een ander dossier dat thans enige vorde-
ring maakt, is dat van de garanties - zie
hierover M. van Delft-Baas, TVC 1994,
blz. 179-186, en R.H.C. Jongeneel, TVC
1995, blz. 5-16. In 1993 publiceerde de
Europese Commissie een Groenboek ga-
ranties, dat ziet op de zgn. wettelijke ga-
ranties en fabrieksgaranties. Thans werkt
de Commissie aan een richtlijn inzake de

wettelijke garanties. Een werkgroep
hoopt in april 1995 een eerste concept ge-
reed te hebben.
Vorige maand hebben De Groot en Bol-
len in dit blad aandacht besteed aan Eu-
ropese regelgeving inzake behoud van
cultuurbezit. 'Kunsthandel (inclusief an-
tiquiteiten) en de bescherming van natio-
naal cultureel erfgoed' is het onderwerp
waaraan de Nederlandse Vereniging voor
Internationaal Recht afgelopen jaar haar
jaarvergadering wijdde. Van de vier pre-
adviezen is er een dat de civiele verhou-
dingen vooropstelt; het is het preadvies
van C.J.H. Brunner, Gestolen roerende za-
ken en het Europees privaatrecht(blz. 101-
134). De auteur vindt in de Europese
Richtlijn van 15 maart 1993 betreffende
de teruggave van cultuurgoederen steun
voor zijn eerder verdedigde opvatting dat
de bescherming van bezit te kwader
trouw (Brunner, Kleijn-bundel 1992,
blz. 45 e.v.) te ver gaat.
Een Europees Burgerlijk Wetboek is er
nog niet en zal er voorlopig nog wel niet
komen. Dit ondanks de resolutie van het
Europees Parlement van 26 mei 1989, af-
gedrukt in preadviezen Vereniging voor
burgerlijk recht, Lelystad 1993, blz. 3.
Op 6 mei 1994 heeft het Parlement de re-
solutie herhaald: bepleit wordt de instel-
ling van een commissie van geleerden
die prioriteiten moet ontwikkelen voor
harmonisatie van deelgebieden op korte
termijn en die op lange termijn een volle-
dige harmonisatie dient voor te bereiden
(A3-0329/94).
Wat op korte termijn wel is te verwach-
ten, is de publikatie bij Nijhoff van deel I
van de Principles of European Contract
Law van de Commissie-Lando. Dit deel
handelt over 'Performance' en 'Non-per-
formance'. Over een jaar of twee kan de
publikatie van het definitieve rapport van
de Commissie-Lando worden tegemoet-
gezien.

12. Unidroit

De Europese beginselen hebben een con-
current: de 'Principles of International
Commercial Contracts' van Unidroit,
het International Institute for the Unifica-
tion of Private Law te Rome. Unidroit is
de Commissie-Lando te snel af geweest
en heeft in 1994 de volledige versie van
haar Beginselen van contractenrecht we-
ten af te ronden. Deze 'Principles' zijn
thans in een - dure - tekstuitgave van
Unidroit op de markt gebracht. De voor-
lopige tekst van de Unidroit Principles
was al eerder afgedrukt in de bundel To-
wards a European Civil Code— zie NTBR
1994/6, blz. 123. In de definitieve tekst
blijkt nog een kleine herschikking van de
artikelen te hebben plaatsgevonden: In
hoofdstuk 2 is een artikel 2.1 over 'Man-
ner of formation' toegevoegd, waardoor
alle volgende artikelen van het hoofdstuk

een nummer zijn opgeschoven. Voorts
noteerde ik bij vergelijking enkele minus-
cule redactionele wijzigingen.
Belangrijker is evenwel dat de Unidroit-
uitgave ook de Toelichting bij de artike-
len bevat en dat maakt haar eigenlijk
onmisbaar. Commentaar op de Unidroit
Principles is er ook al. In ons land heeft
A.S. Hartkamp in een tweetal bijdragen
voor feestbundels — Brunner (Kroniek Al-
gemeen, NTBR 1994/6, blz. 123), en Kok-
kini (hierboven nr 6) — over de Principles
geschreven.
Ook signaleerde ik reeds een Nederland-
se vertaling, verzorgd door M. Storme
met medewerking van R.P.J.L. Tjittes en
M. Hesselink (Gent 1994).

E.H. Hondius
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