
Bijeenkomst Woensdag 20 april 1977 

Bijeenroepingsuur van de vergadering 
10.15uur 

Voorzitter: Roolvink 

De Voorzitter: Aangezien het vereiste 
aantal leden op dit ogenblik nog niet 
tegenwoordig is, open ik de bijeen-
komst. 

Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn 
ingekomen berichten van verhinde-
ring van de leden: 

Andriessen, De Bekker, Peijnenburg, 
Roels, Weijers en Dolman, wegens be-
zigheden elders, alleen voor het eerste 
deel van de vergadering; 

G. M. P. Cornelissen, Van Leeuwen, 
Van Aardenne, Epema-Brugman en 
Kolthoff, wegens bezigheden elders; 

Jansen en De Vries, wegens ziekte; 

Bremen, wegens verblijf in het buiten-
land. 

Er zijn verder al eerder ingekomen be-
richten van verhindering van leden die 
voor langere tijd afwezig zijn, welke 
berichten overeenkomstig de bepaling 
van artikel 45 van het Reglement van 
Orde in de Handelingen zullen worden 
vermeld. 

Thans verzoek ik, overeenkomstig 
artikel 45 van het Reglement van Orde, 
de heer griffier de namen van de afwe-
zige leden voor te lezen. 

Uit de voorlezing blijkt, dat aanwezig 
zijn de leden Abma, Albers, Van 
Amelsvoort, Bakker, De Beer, Beine-
ma. Berkhouwer, Beuker, Beumer, De 
Boer, De Boois, Van den Broek, Du 
Chatinier, Van Dam, Dees, Van Dis, 
Van der Doef, Drees, Van Eisen, Frans-
sen, De Gaaij Fortman, Gardeniers-Be-
rendsen, Geurtsen, Ginjaar-Maas, 
Haas-Berger, Van der Heem-Wagema-
kers, Van der Hek, Hermes, Hermsen, 
Hutschemaekers, Jongeling, Kappey-
ne van de Coppello, Kleisterlee, Knot, 
Koningh, Konings, De Koster, Kosto, 
Krouwel-Vlam, Van Kuijen, De Kwaad-
steniet, Langedijk-de Jong, Van der 
Lek, Lückers-Bergmans, Van Mierlo, 
Molleman, Nooteboom, Poppe, Por-

theine, Rienks, Roolvink, Van Rossum, 
Salomons, Van der Sanden, Scholten, 
Staneke, Stoffelen, Terlouw, Van 
Thijn, Tilanus, Tolman, Veder-Smit, 
Van Veenendaal-van Meggelen, Vel-
lenga, Verbrugh, Voogd, Voortman, 
Waalkens, Waltmans, Wiegel, Wisse-
link, Worrell en Van Zeil, 

en dat afwezig zijn de leden Aantjes, 
Van Aardenne (met bericht van verhin-
dering wegens bezigheden elders), 
Aarts, Andela-Baur, Andriessen (met 
bericht van verhindering wegens be-
zigheden elders), Barendregt, Ter 
Beek, Beekmans, De Bekker (met be-
richt van verhindering wegens bezig-
heden elders), Bremen (met bericht 
van verhindering wegens verblijf bui-
tenslands), Coppes, G. M. P. Cornelis-
sen (met bericht van verhindering we-
gens bezigheden elders), P. A. M. Cor-
nelissen, Dankert, Dolman (met be-
richt van verhindering wegens bezig-
heden elders), Dragstra, Drenth, Epe-
ma-Brugman (met bericht van verhin-
dering wegens bezigheden elders), 
Evenhuis (met bericht van verhinde-
ring wegens familie-omstandighe-
den), Giebels, De Graaf, Groensmit-
van der Kallen (met bericht van verhin-
dering wegens verblijf buitenslands), 
Van der Gun, Hartmeijer, Van Heel-
Kasteel, Hoekstra, Honig van den Bos-
sche (met bericht van verhindering 
wegens ziekte), Van Houwelingen, 
Huijsen, Imkamp, Jansen (met bericht 
van verhindering wegens ziekte), Joe-
kes, Keja, Koekoek, Kolthoff (met be-
richt van verhindering wegens bezig-
heden elders), Kombrink, Koning (met 
bericht van verhindering wegens ver-
blijf buitenslands), De Koning (ARP), 
De Koning (BP), Kraaijeveld-Wouters 
(met bericht van verhindering wegens 
bezigheden elders), Krosse, Kruisinga, 
Laban, Lamberts, De Leeuw, Van Leeu-
wen (met bericht van verhindering we-
gens bezigheden elders), Van Leijen-
horst, Van der Mei (met bericht van 
verhindering wegens verblijf buitens-

lands), Meis, Mommersteeg, Nagel, 
Notenboom (met bericht van verhin-
dering wegens verblijf buitenslands), 
Nypels, Van Ooijen, Patijn, Peijnen-
burg (met bericht van verhindering 
wegens bezigheden elders), Ploeg, 
Rietkerk, Roels (met bericht van ver-
hindering wegens bezigheden elders), 
Roethof, Schakel, Scherpenhuizen, 
Van het Schip, Smit-Kroes, Van der 
Spek, Spinks, Tuinenburg (met bericht 
van verhindering wegens ziekte), 
Tuijnman, Veerman, Van de Ven, Ver-
woert. Vondeling (met bericht van ver-
hindering wegens rugklachten), De 
Vries (met bericht van verhindering 
wegens ziekte), Weijers (met bericht 
van verhindering wegens bezigheden 
elders), Wierenga, Van Winkel en 
Wolff. 

De Voorzitter: Thans wordt deze bij-
eenkomst gesloten. De vergadering zal 
op een later ti jdstip worden geopend. 
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71ste Vergadering Woensdag 20 april 1977 

Aanvang 11.30 uur 

Voorzitter: Roolvink 

Tegenwoordig zijn 99 leden, te we-
ten: 
Aantjes, Abma, Albers, Van Amels-
voort, Andela-Baur, Bakker, Beek-
mans, De Beer, Beinema, De Bekker, 
Berkhouwer, Beuker, Beumer, De 
Boer, De Boois, Van den Broek, Du 
Chatinier, P.A.M. Cornelissen, Van 
Dam, Dankert, Dees, Van Dis, Van der 
Doef, Dolman, Drees, Drenth, Van EI-
sen, Franssen, De Gaaij Fortman, Gar-
deniers-Berendsen, Geurtsen, Gin-
jaar-Maas, Haas-Berger, Van Heel-Kas-
teel, Van der Heem-Wagemakers, Van 
der Hek, Hermes, Hermsen, Hutsche-
maekers, Huijsen, Joekes, Jongeling, 
Kappeyne van de Coppello, Keja, 
Kleisterlee, Knot, Kombrink, De Ko-
ning (B.P.), Koningh, Konings, De Kos-
ter, Kosto, Krosse, Krouwel-Vlam, 
Kruisinga, Van Kuijen, De Kwaadste-
niet, Langedijk-de Jong, Van Leeuwen, 
Van der Lek, Lückers-Bergmans, Van 
Mierlo, Molleman, Mommersteeg, 
Nooteboom, Nypels, Van Ooijen, Pop-
pe, Portheine, Rienks, Roels, Roolvink, 
Van Rossum, Salomons, Van der San-
den, Scherpenhuizen, Scholten, Smit-
Kroes, Van der Spek, Staneke, Stoffe-
len, Terlouw, Van Thijn, Tilanus, Tol-
man, Tuijnman, Veder-Smit, Van 
Veenendaal-van Meggelen, Vellenga, 
Verbrugh, Voogd, Voortman, Waal-
kens, Waltmans, Weijers, Wiegel, Wis-
selink, Worrell en Van Zeil, 

en de heren Van Agt, Vice-Minister-
President, Ministervan Justitie, Dui-
senberg, Minister van Financiën, Zee-
valking, Staatssecretaris van Justitie, 
alsmede de heer Snijders, Regerings-
commissaris. 

De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer 
voor, de ingekomen berichten van ver-
hindering, waarvan ik mededeling heb 
gedaan in de bijeenkomst, voor ken-
nisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mee, dat is ingekomen een voorstel 
van de leden Jansen en Van der Hek 
tot het instellen van een parlementair 
onderzoek naar effecten van het ge-
drag van multinationale ondernemin-
gen(14 451). 

Het Presidium heeft met eenparigheid 
van stemmen besloten, dit stuk, dat zal 
worden gedrukt en rondgedeeld, in 
handen te stellen van de vaste Com-
missie voor Economische Zaken, om 
het Presidium te adviseren over de wi j-
ze van behandeling. 

Ingekomen is een brief van de Minis-
ter-President en de Minister van Bui-
tenlandse Zaken, ten geleide van het 
verslag van de Zitting van de Europese 
Raad van 25 en 26 maart 1977 te Rome 
(14 100-V, nr. 39). 

Dit stuk, dat al is gedrukt en rondge-
deeld, wordt voor kennisgeving aan-
genomen. 

De Voorzitter: Dan is ingekomen een 
brief van Staatssecretaris De Goede 
van Financiën, ten geleide van het 
jaarverslag 1975/1976 van de door de 
Staat in eigen beheer geëxploiteerde 
landbouwbedrijven in de Noordoost-
polder, de Wieringermeer en te Veen-
huizen. 

Deze brief die niet zal worden gedrukt, 
wordt voor kennisgeving aangeno-
men. 
De Voorzitter: De bijzondere Commis-
sie voor het voorstel van rijkswet van 
het lid De Gaaij Fortman tot wijziging 
van de Rijkswet tot invoering van de 
rechtsmiddelen van cassatie, cassatie 
in het belang der wet en herziening in 
het militair strafprocesrecht (14 412, 
R 1065) zal worden gehouden heden te 
13.30 uur. 

Ik stel voor het ontwerp van rijkswet 
Verhoging van de deelnemingen in de 
Bretton Woodsinstellingen (14 310, 
R 1060) onmiddelli jk na de middag-
pauze te behandelen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van de 
wetsontwerpen: 

Vaststelling van Boek 3 van het 
nieuwe Burgerlijk Wetboek (3770); 

Vaststelling van Boek 5 van het 
nieuwe Burgerlijk Wetboek (4572); 

Vaststelling van Boek 6 van het 
nieuwe Burgerlijk Wetboek (7729). 

De algemene beraadslaging wordt ge-
opend. 

D 
De heer De Gaaij Fortman (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Met de boeken 
3, 5 en 6 gaat het om het centrale ze-
nuwstelsel van het burgerlijk recht'. 
Deze opmerking van Zonderland kun-
nen ook diegenen onderschrijven,die 
zijn pleidooi alsnog de boeken 3, 5 en 6 
van het nieuwe Burgerlijk Wetboek 
van de agenda af te voeren, bepaald 
niet kunnen volgen. Zonderlands aan 
de vooravond van dit debat gepubli-
ceerde artikel in het Nederlands Juris-
tenblad met als titel 'Nieuw vermo-
gensrecht als hamerstuk?' en als on-
dertitel 'Dertigjarig jubileum ontwerp-
BW' doet geen recht aan de wijze, 
waarop wij deze openbare behande-
ling in de vergadering van de Kamer 
hebben voorbereid. Over de gewijzig-
de ontwerpen, die ons met de memo-
ries van antwoord bereikten, is uitvoe-
rig mondeling overleg gevoerd aan de 
hand van een flink aantal discussie-
punten. Bij de opstelling van die pun-
ten kregen de vragen en opmerkingen, 
die ons van buiten de Kamer bereikten, 
alle aandacht. Ook in zijn wetgevende 
arbeid is ons parlement nu eenmaal 
sterk afhankelijk van de inbreng van 
betrokkenen. Vooral dank zij de grif-
fierswerkzaamheden van de heer Jan-
sen werden wij op de discussie over de 
punten, die de aandacht vroegen, ter-
dege voorbereid. Ik betuig de heer 
Jansen hiervoor de welgemeende 
dank van mijn fractie, in aansluiting op 
de woorden die onze commissievoor-
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De Gaaij Fortman 
zitter tijdens de openbare commissie-
vergadering reeds sprak. Ook van de 
regeringscommissaris en het departe-
ment ondervonden wi j alle denkbare 
assistentie bij pogingen op bepaalde 
punten opheldering te verkrijgen of 
wijzigingsvoorstellen te formuleren. 
Ook daarvoor ben ik erkentelijk. 

Na het mondeling overleg werd in 
een openbare commissievergadering 
de discussie voortgezet. De Minister 
heeft al in een, in de courant versche-
nen, dagboek doen blijken dat hij van 
al deze discussies zeer heeft genoten. 
Ik heb, op mijn beurt, respect voor de 
wijze waarop hij zich, als poenaal ju-
rist, voor deze wetgevende arbeid op 
privaatrechtelijk terrein heeft ingezet. 
Bij de openbare behandeling van Boek 
2 merkte mijn vriend Jurgens op: 

'zelfs voor geschoolde juristen, bij-
voorbeeld strafrechtelijk geschoold, is 
het moeilijk, de draagwijdte van de 
nieuwe bepalingen te doorzien.'. 

Aan de Minister is dit nog niet te 
merken geweest; daarvoor alle hulde. 
Al met al is deze wetgeving geenszins 
onzorgvuldig voorbereid, al kan men 
het misschien betreuren dat alleen ver-
tegenwoordigers van de vier grootste 
partijen belang blijken te stellen in de 
private rechtsorde. Het is de denigre-
rende wijze waarop de Minister in zijn 
andere rol, een door mij minder ge-
waardeerde, zich over de PPR als een 
vanwege gebrek aan macht totaal on-
interessante groepering pleegt u i t te 
laten, die mij deze opmerking over de 
grootste partijen ingeeft. Het karakter 
van de partijpolitiek is soms inderdaad 
weinig verheven. 

Hoe men ook in het algemeen moge 
denken over de prioriteiten van wetge-
ving, thans zijn wi j gekomen op een 
punt, waarop het ongetwijfeld verant-
woord is, de hercodificatie van hetver-
mogensrecht haar beslag te doen krij-
gen. De gedachte aan 'restatements' 
van het positief recht in plaats van 
nieuwe wetgeving, zoals Van Dunne 
onlangs in het Nederlands Juristen-
blad bepleitte, spreekt mij niet aan. 
Over de Amerikaanse gewoonte, in 
plaats van codificatie het geldend 
recht van tijd tot t i jd systematisch 
weer te geven in zogenaamde 'restate-
ments' merkte Paul Scholten destijds 
al op: 

'Wat nut en betekenis van de restate-
ments ook mogen zijn, deze kunnen 
toch niet een van staatswege op te zet-
ten codificatie vervangen. 'De nieuwe 
tekst' moet iets anders, iets meer zijn 
dan doctrine, zelfs dan gezaghebben-
de doctrine. Dat is het restatement 
niet. Wij kunnen dit alles samenvatten 

hierin: codificatie eischt gezag bij den 
codificator, anders wordt het doel niet 
bereikt. Het is altijd vastleggen van wat 
vloeiend was. Dat kan alleen als hij, die 
het werk doet, daartoe autoriteit 
heeft.'. 

Tegenstanders van de hercodificatie 
spreken nogal eens over 'verspilling 
van energie', doch als wi j nu, in het 
laatste stadium van de wetgevende ar-
beid aan deze zijde van het Binnenhof, 
alsnog zouden besluiten, het nieuwe 
Burgerlijk Wetboek niet voor wet maar 
slechts voor restatement in aanmer-
king te doen komen, zou dat eerst 
recht verspilling van energie zijn. 

In zijn beschouwingen in het Ge-
denkboek Burgerlijk Wetboek 
1838-1938 behandelt Scholten de be-
zwaren tegen de codificatie, zoals zij 
destijds vooral door Savigny in zijn 
'Vom Beruf unser Zeit für Gesetzge-
bung und Rechtswissenschaft' naar 
voren werden gebracht. Scholten ziet 
in die bezwaren drie fouten. In de eer-
ste plaats signaleert hij een misken-
ning van het gezag van de wetgever; 
dit bezwaar geldt nu ook het pleidooi 
voor restatements in plaats van herco-
dificatie. Ten tweede waarschuwt 
Scholten tegen miskenning van de 
waarde van de formulering. Het is op-
merkelijk dat deze waarschuwing komt 
van een man die allerminst voor een 
positivist kon worden uitgemaakt. Het 
recht gaat dan ook in de geformuleer-
de regel niet op, 'doch', stelt Scholten, 
'dat neemt niet weg dat recht slechts 
dan zijn eigen karakter volledig toont 
als het geformuleerd is .... Door die for-
mule - het brengen van den rechtsre-
gel in bepaalde taalbeelden - krijgt de 
taal macht over het recht. In een ge-
meenschap, die in de taal haar uitings-
vorm vindt, is dit onvermijdelijk. 

Het is, wat men de rechtszekerheid 
noemt, de voorspelbaarheid (tot zeke-
re hoogte) van de rechtsbeslissing, de 
noodzakelijkheid van de eenvoudige 
richtsnoeren bij de handelingen der 
menschen, die met de formuleering 
door de codificatie wordt gediend. Dit 
alles is niet het hoogste goed, maar 
het blijft van beteekenis ook voor hem 
die de betrekkelijkheid ervan inziet.'. 

Ten slotte zag Scholten in de bezwa-
ren tegen de codificatie die in 1838 
werd voltooid een miskenning van de 
betekenis van de systematiek: 'Codifi-
catie is niet alleen formuleering, zij is 
ook het in systeem brengen van de ge-
vonden formules, de vorming van een 
geheel.'. 

Dit systematiseren van het recht ver-
eist de rangschikking van de rechtsre-
gels. Die systematiek mag anderzijds 
ook niet worden overschat. Daarin met 

name ligt de vrees van degenen die 
zich vandaag verzetten tegen hercodi-
ficatie. Het systeem mag niet zo 
nauwsluitend worden dat de schoon-
heid van de theorie een dwangbuis 
wordt voor rechtspraak en praktijk. De 
angst hiervoor is te lezen in Zonder-
lands opmerking dat, hoewel succes-
volle wetboeken van praktisch inge-
stelde geesten afkomstig bleken te 
zijn, in ons land de theoretisch inge-
stelde figuren aan het redigeren van 
wetsteksten zijn geslagen. Een man als 
regeringscommissaris Snijders, die wi j 
thans in onze vergaderzaal mogen be-
groeten, wordt hiermee grof onrecht 
gedaan. Als w i j al eens als kamerleden 
ons in de discussies te buiten gingen 
aan theoretische beschouwingen, dan 
was het steeds de regeringscommissa-
ris die ons met strakke hand terugvoer-
de naar de praktijk van het rechtsleven. 

Waar systeem en wetboek worden 
verheerlijkt, daar gaan de bezwaren te-
gen codificatie of hercodificatie over-
wegen. 

'Het positieve recht een open 
en gebrekkig systeem', zo stelde 
Scholten, 'hier ligt een grens voor de 
beteekenis der codificatie'. Voor herco-
dificatie geldt dat niet minder. Door 
degenen die hieraan hebben gearbeid 
wordt dit ook erkend. Geen van de te-
genstanders heeft aangetoond, op 
welk punt de rechtsontwikkeling zal 
worden belemmerd, als de boeken 3, 5 
en 6 het Staatsblad bereiken. Het nieu-
we vermogensrecht komt niet tot ons 
met de pretentie dat het recht nu voor 
eens en voor al is geschapen. Van ver-
heerlijking van het wetboek is niets te 
merken. Het blijft een gebrekkige po-
ging, vast te leggen wat vloeiend is. 
Maar daarmee is niet afgedaan aan het 
belang van deze wetgevende arbeid 
nu, zoals de nota van de Minister des-
tijds terecht stelde, op het terrein van 
het vermogensrecht met een zo verou-
derde apparatuur moet worden ge-
werkt. Als illustratie van de verbete-
ring van de apparatuur die thans wordt 
bereikt zou ik de conclusie willen cite-
ren van wat S. Gerbrandy - een van 
mijn leermeesters in het burgerlijk 
recht, P. Borst en W. F. de Gaay Fort-
man waren de anderen; daaruit kan 
men afleiden dat ik niet ben opgevoed 
in bezwaren tegen hercodificatie -
schreef over bezit in het ontwerp-
Meijers in een artikel in het Rechts-
geleerd Magazijn Themis van 1960, een 
artikel dat blijkens de memorie van ant-
woord de Regering niet is ontgaan. Hij 
stelt: 

'Het wezenlijke in dit nieuwe stuk 
recht is indrukwekkend genoeg om 
eerbied af te dwingen. Door de relati-
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vering van de tegenstelling tussen ei-
gendom en bezit, tussen bezit te goe-
der en te kwader trouw, wordt een 
rechtsfiguur verkregen die logisch past 
in het systeem der absolute vermo-
gensrechten en die als zodanig een 
eenheid is. Uit Von Jherings juristen-
hemel, waar de Proteus-figuur van het 
Bezit zich beurtelings vertoonde als 
recht en als feit, tot verwarring der 
aanschouwers, zijn wi j neergedaald op 
de begane grond van klare wetssyste-
matiek met logisch doordachte begrip-
pen.'. 

Mijnheer de Voorzitter! Het belang 
van de private rechtsorde wordt in de 
politiek gemeenlijk onderschat, zoals 
vanmorgen weer bleek uit het late ver-
schijnen van zovele collegae. Een recht-
streekse besturing van het maatschap-
pelijke leven is nu eenmaal veel spec-
taculairder dan de rechtsontwikkeling 
op privaatrechtelijk terrein, die zo vaak 
zonder politiek ingrijpen haar beslag 
krijgt. 

Toch zijn de mogelijkheden tot aso-
ciaal gedrag door de ontwikkeling van 
de private rechtsorde sterk beperkt. De 
maatschappelijke verplichting, reke-
ning te houden met de belangen van 
anderen kreeg gestalte op tal van ter-
reinen van burgerlijk recht. De ver-
maatschappelijking van het privaat-
recht is van uitnemend belang in ons 
streven naar een rechtvaardiger maat-
schappij. Deze vermaatschappelijking 
is al ingezet in het begin van deze 
eeuw. In 1936 concludeerde professor 
Gerbrandy in een artikel in de 'Stern-
men des tijds', dat in de voorafgaande 
25 jaar de collectiviteit meer op de 
voorgrond was gekomen. Men is nu 
niet meer tevreden, stelde hij, met een 
rechtsorde kent ook haar eigen nor-
hoofdzakelijk door eigen-wilsuiting ge-
bonden ziet, noch ook met wat uitwen-
dig door menselijke bepaling is vast-
gelegd, maar men wi l grijpen naar wat 
dieper zit in de werkelijkheid achter de 
juridische techniek. 

De vermaatschappelijking van het 
Nederlandse privaatrecht sinds de co-
dificatie van 1838 wordt door profes-
sor Valkhoff boeiend beschreven in 
zijn boek 'Een eeuw rechtsontwikke-
ling'. Het recht aan de ene kant en de 
economische verhoudingen aan de 
andere kant, zo schrijft hi j, wentelen 
beide voort. 'Het burgerlijk en handels-
recht wentelen zelfs frappant gelijkelijk 
voort met de economische verhoudin-
gen. De economische toestanden ver-
anderen en de veranderingen in de 
economische en sociale verhoudingen 
worden in het recht geregistreerd na-
dat de juridische opvattingen en denk-
beelden zijn gewijzigd.' 

Professor Valkhoff vroeg zich af, of 
de ontwikkelingen in de rechtsorde 
wel steeds gelijke tred zouden blijven 
houden met de wijziging in de econo-
mische en sociale verhoudingen. Ik be-
klemtoon evenwel, dat het recht niet 
slechts een weerslag van de economi-
sche en sociale verhoudingen is. De 
rechtsorde kent ook haar eigen nor-
men, waarvan de verwezenlijking de 
vermaatschappelijking van ons ge-
meenschapsleven bevordert. Op me-
nig terrein vermaatschappelijkt de 
rechtsorde dan ook sneller dan de eco-
nomische orde, waarin het streven 
naar verwezenlijking van het eigen be-
lang nu eenmaal zo'n uitermate krach-
tige leidraad blijkt te zijn. 

De gedachte van de individualisti-
sche eigendom was in ons recht eer-
der verdwenen dan in de economie, 
waar zij nog steeds niet geheel is op-
geruimd. Met name aan deze ontwik-
keling wil ik enige aandacht wijden. 
Hierbij herinner ik eraan, dat ook bij de 
oorspronkelijke codificatie de Staten-
Generaal uitzonderlijk veel aandacht 
besteedden aan de eigendom. Vier-
maal werd een wetsvoorstel voor de t i-
tel van eigendom verworpen, namelijk 
tweemaal in de Tweede Kamer en 
tweemaal in de Eerste Kamer. In zulke 
handelingen wil len wi j onze aandacht 
niet tonen, mijnheer de Voorzitter. 

De aandacht was destijds sterk ge-
concentreerd op het huidige artikel 
625 van het BW. Dit artikel spreekt van 
'vrij genot' en 'op de volstrektste wijze 
beschikken'. Door de vermaatschappe-
lijking zijn dit holle kreten geworden. 
Van der Ven concludeert in het aan de 
eigendom gewijde nummer van The-
mis uit 1976: 

'De eigendom als rechtsinstituut 
schijnt aldus niet meer gehuisvest te 
zijn in de trotse burcht van 'vrij genot' 
en van beschikkingen' op de volstrek-
ste wijze', maar te zijn vervluchtigd tot 
een schim, die doelloos rondspookt 
door de veelvuldige en veelvormige 
instituten, waarin op uiteenlopende 
wijzen de maatschappelijke verhou-
dingen en functies tussen mensen en 
dingen rechtens zijn geregeld.'. 

In het nieuwe Burgerlijk Wetboek 
wordt gesproken van 'het meest om-
vattende recht'; van een poging tot de-
finitie wordt afgezien. Ik ben het echter 
met Slagter eens wanneer hij, even-
eens in Themis van verleden jaar, stelt 
dat ook artikel 625 BW geen echte defi-
nitie van de eigendom geeft. Zo'n defi-
nitie zou dit rechtsinstituut op eigen 
kenmerken moeten onderscheiden 
van andere absolute vermogensrech-
ten. Het feit alleen al dat dit thans niet 
eens wordt getracht, is van betekenis. 

De beperktere rechten worden niet af-
geleid van een eerst gedefinieerd ei-
gendomsrecht, maar de eigendom 
omvat in principe die beperktere rech-
ten. 

In artikel 5.1.2. wordt het vermoeden 
van vrijheid van eigendom gedefi-
nieerd. Ik heb een wijziging voorgesteld 
ter vervanging van de formulering 'zo-
als hem goeddunkt'. Het verheugt mij 
dat de Minister deze wijziging als een 
verbetering kan zien, zoals hij tijdens 
de openbare commissievergadering 
opmerkte. Intussen ben ik nog op zoek 
gegaan naar de mogelijke herkomst 
van de formulering 'zoals hem goed-
dunkt', waarin iets van willekeur, naar 
keur van wi l , doorklinkt. Daarbij stuitte 
ik op artikel VII van het 'Ontwerp van 
constitutie van het Bataafsche volk 
door de Nationale Vergadering ter 
goedkeuring of afkeuring aan hetzelve 
volk voorgedragen'. In dat ontwerp 
wordt de eigendom als volgt omschre-
ven: 

'Het recht van eigendom is het ver-
mogen om naar welgevallen te kun-
nen beschikken over zijne wettige be-
zittingen, inkomsten en de vruchten 
van zijn vlijt en arbeid'. 

Het vermoeden van vrijheid van ei-
gendom is van bewijsrechtelijke bete-
kenis. Daartegen heeft mijn fractie 
geen bezwaar. In artikel 625 van het 
Burgerlijk Wetboek werd gekozen voor 
een formulering die tevens duidde op 
een vermoeden van onbeperktheid 
van de eigendom. Dit vermoeden is 
door de rechtsontwikkeling geheel 
achterhaald. De eigenaar doet er wijs 
aan, te letten op maatschappelijke be-
langen en, in het algemeen, op de be-
langen van anderen. Eigendom heeft 
een sociale functie die door niemand 
meer wordt ontkend. 

In de oostblok-landen zien wij wet-
geving op basis van een onderscheid 
in verschillende soorten eigen-
dom, naar gelang van de mate waarin 
het publieke belang verondersteld kan 
worden mee te spelen. In ons recht 
kennen wi j slechts één eigendomsbe-
grip, doch dat is dan ook van zeer plu-
raal karakter. Eigendom van een kof-
fiepot is niet zonder meer hetzelfde als 
eigendom van een machine; eigen-
dom van industriegrond is anders dan 
eigendom van landbouwgrond - de 
Minister weet het wel - of eigendom 
van een appartement. Daarom wordt 
het steeds minder zinvol over dè ei-
gendom te spreken. 

De onderneming is zelfs geen voor-
werp van eigendom. Niet de aandeel-
houder, maar de rechtspersoon zelve 
is eigenaar van de onderneming. De 
onderneming is haar eigen eigenaar. 
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Evenmin als natuurlijke personen kun-
nen rechtspersonen voorwerp van ei-
gendom zijn. Door nog steeds te spre-
ken van eigenaren van ondernemin-
gen, loopt de economische wetgeving 
van publiekrechtelijke aard dan ook 
achter bij de ontwikkeling in de private 
rechtsorde. Het is te betreuren dat de 
regeling van de zeggenschapsverhou-
dingen in de onderneming nog steeds 
niet ten volle gebaseerd is op het uit-
gangspunt dat de onderneming geen 
object doch subject is van eigendom. 

Met Slagter ben ik het eens dat de 
wijze waarop de eigendom als rechts-
instituut functioneert het onderscheid 
kan laten zien tussen een meer egoïsti-
sche en een meer altruïstische samen-
leving. Aan deze opmerking voegt 
Slagter toe: 

'De eigendomsstructuur is eigenlijk 
weinig fundamenteel als criterium 
voor onderscheiding tussen het kapi-
talistische en het socialistische stelsel'. 
Ook die visie deel ik. Voor een recht-
vaardiger inrichting van de samen-
leving is spreiding van macht en 
verantwoordeli jkheid (de keerzijde van 
de machtsmedaille) van wezenlijke be-
tekenis. 

Om dit te bereiken is een andere wi j -
ze van functionering van de eigendom 
vaak veel doeltreffender dan het doen 
overgaan van de eigendom in andere 
handen. Dit is dan ook een goed mo-
ment om op te merken, dat met ver-
maatschappelijking geenszins wordt 
bedoeld dat de overheid een grotere 
greep moet krijgen op ons maatschap-
pelijk leven. Valkhoff definieert de 
term als volgt: 'Met vermaatschappe-
lijking van het privaatrecht is alleen be-
doeld, dat het recht regelende de ver-
houdingen tussen de burgers - en niet 
alleen de arbeidsverhoudingen - in de 
laatste honderd jaar socialer, d.w.z. 
minder individualistisch geworden is, 
dat de collectiviteit meer op de voor-
grond gekomen is en dat het gemeen-
schapsbelang meer boven de wi l en 
het belang van de enkeling is gaan pre-
valeren'. 

Bij het mondeling overleg hebben 
wi j de vermaatschappelijking van het 
eigendomsrecht, zoals die in het nieu-
we BW zijn beslag heeft gekregen, 
reeds uitvoerig geadstrueerd. Daarbij 
was de regeringscommissaris zeer be-
hulpzaam. In het algemeen kan nog 
worden gewezen op de aandacht voor 
maatschappelijke belangen in het nieu-
we vermogensrecht. De wijze waarop 
het nieuwe verbintenissenrecht van re-
delijkheid en billijkheid doortrokken is -
krachtens de inleidende titel is deze 
term nauw verbonden met maatschap-

pelijke belangen - beschouwen wi j als 
een belangrijke verbetering. In het nieu-
we vermogensrecht is op elk onderdeel 
gezocht naar een systeem, dat een re-
delijke mate van zekerheid (van voor-
spelbaarheid van de rechtsbeslissing) 
biedt, doch dat tevens alle ruimte wil 
geven aan maatschappelijke belangen, 
die nu eenmaal nooit in voor alle tijden 
geldige juridische formules kunnen 
worden gegoten. Daarbij is voortge-
bouwd op het oude BW en op de rechts-
ontwikkeling. Het oude BW mocht er 
immers ook wezen. 'Ons Burgerlijk 
Wetboek is een rustig bezit' schreef 
Scholten in 1938 en er was dan ook alle 
aanleiding om niet naar een totale ver-
nieuwing maar slechts naar een algehe-
le herziening te streven. Het oude BW 
als rustig bezit heeft daarbij als uitgangs-
punt gediend, tezamen metderechts-
ontwikkeling. 

Naast de continuïteit komt in de boe-
ken 3, 5 en 6 echter ook de vernieuwing 
tot haar recht, zoals de tussen de Rege-
ring en ons gewisselde stukken breed-
voerig aantonen. Valkhoff besluit zijn 
afscheidscollege in 1967 over vermaat-
schappelijkt vermogensrecht in het 
nieuwe BW als volgt: 'de rechtsontwik-
keling moet ook doorgetrokken wor-
den, zodat het een werkelijk nieuw BW 
zij. Op allerlei punten blijkt er inderdaad 
nieuw vermogensrecht te komen, ade-
quaat aan de ingrijpende maatschappe-
lijke veranderingen sinds 1838 en voor-
al ook na 1945 (waarna heel veel, tot 
universiteit, hoogleraar en student toe, 
'vermaatschappelijkte'). Reeds nu kan 
men constateren dat het nieuwe BW, 
vergeleken met de oude wetboeken, 
een in menig opzicht anders geaard, 
'vermaatschappelijkt' vermogensrecht 
zal bevatten'. 

Mijnheer de Voorzitter! Sinds 1967 is 
het werk in deze geest voortgezet. Aan 
allen, die daaraan hun krachten heb-
ben gegeven - ik zal niet trachten alle 
namen op te sommen, doch noem nu 
slechts regeringscommissaris Snijders 
in het bijzonder - betuig ik het respect 
van mijn fractie. 

Vanuit de vakpers, zoals ik in het be-
gin van mijn betoog al opmerkte, krijgt 
de Kamer het verwijt van onvoldoende 
aandacht. Wij kunnen dat verwijt 
moeilijk verbaal bestrijden. Op zijn 
plaats is een verwijzing naar alle stuk-
ken en een verzoek de aandacht, die de 
Kamer aan deze wetgeving heeft be-
steed, te vergelijken met de wijze 
waarop de Kamer doorgaans haar wet-
gevende taak verricht. Is zij niet steeds 
afhankelijk van opmerkingen, buiten 
de Kamer gemaakt? 

Is zij niet in het algemeen slecht toe-
gerust voor wetgevende arbeid? Gaar-

ne had ik mijn bijdrage in de verschil-
lende stadia van onze arbeid verricht 
met de hulp van vijf full-time mede-
werkers in plaats van de voor juridi-
sche zaken '/« medewerker van onze 
fractie, mr. Tiny Boekhout, die thans 
mijn grote erkentelijkheid verdient. Ik 
zou de wens wil len uitspreken dat de 
critici zich vooral gaan wijden aan een 
algemeen onderzoek van de wijze 
waarop de Kamer haar wetgevende 
taak kan verrichten. 

Bij de hercodificatie is het de Kamer 
die er van langs krijgt. Tijdens de codi-
ficatie golden de verwijten de Rege-
ring. Zo klaagde Daam Fockema dat 
het wetboek veel beter had kunnen zijn 
als meer rekening was gehouden met 
de opmerkingen die in de afdelingen 
waren gemaakt. Vaak waren die op-
merkingen zelfs geen antwoord waar-
dig gekeurd en soms werden zij door 
de Regering zo weergegeven dat werd 
geantwoord op een vraag die niet was 
gesteld. Op het laatste hebben wi j de 
Regering slechts eenmaal kunnen be-
trappen, terwij l het eerste in het geheel 
niet voorkwam. De klacht van de Ka-
mer destijds vond mede zijn oorzaak in 
het feit dat men het amenderingsrecht 
miste. Wi j hebben dat recht thans ge-
lukkig wel, doch meenden in het kader 
van het gemeen overleg slechts een 
zeer bescheiden gebruik van dit mid-
del te moeten maken. In het geheel 
niet amenderen, zoals Van der Grinten 
ons voorstelde in zijn angst voor de 
domheid van politici had getuigd van 
overdreven bescheidenheid. Bij de ar-
tikelsgewijze behandeling zal ik op de 
concrete amendementen ingaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik eindig met 
nogmaals mijn respect te betuigen 
voor het belangrijke werk dat door de 
arbeid van zovelen is tot stand ge-
bracht. Mijn fractie zal haar stem aan 
deze wetsontwerpen geven. 

D 
Mevrouw Lückers-Bergmans (KVP): 
Mijnheer de Voorzitter! Vandaag staan 
we opnieuw voor een historisch mo-
ment op de lange weg, waarop de her-
codificatie van het Burgerlijk Wetboek 
zich bevindt. De beschouwingen welke 
vandaag gehouden worden ten aan-
zien van dit werk zijn niet de eerste en 
zullen niet de laatste zijn. 

Wanneer men leest 'Parlementaire 
geschiedenis van het nieuw Burgerlijk 
Wetboek' door Mr. van Zeben geschre-
ven, in de tijd dat hij nog referendaris 
was bij het Ministerie van Justitie, 
komt men tot de ontdekking dat men 
nauwelijks iets nieuws kan brengen in 
deze vergadering, voor zover het alge-
mene beschouwingen betreft. Vooral 
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het voortreffelijk betoog dat mejuf-
frouw Zeelenberg hield bij de beharv 
deling van de nota over het nieuwe 
Burgerlijk Wetboek in 1954, heeft ons 
het gras voor de komende jaren nage-
noeg voor de voeten weggemaaid. De 
motivering welke zij gaf om tot deze 
codificatie te komen geldt nu nog. 

'Is ons Burgerlijk Wetboek ook nu 
nog een modern en bruikbaar instru-
ment? Modern alleen maar als wi j uit-
gaan van ti jdrekening, waarbij de eeu-
wen voor minuten tellen, en bruikbaar 
alleen maar wanneer men naast het 
Burgerlijk Wetboek plaatst en kent het 
buitenwettelijk recht, voornamelijk de 
jurisprudentie. Wanneer men dat kent, 
goed kent en weet te hanteren.'. 

Sine justitia nulla libertas - vrij ver-
taald - de ware vrijheid luistert naar de 
wetten. Dit geldt ook voor de recht-
spraak. Wanneer de wetten geen af-
spiegeling meer zijn van de praktijk, al-
thans het juridisch en economisch 
handelen in de maatschappij niet meer 
geheel kunnen bestrijken, moet de 
rechter te veel aanvullen en moet hij 
niet alleen wetteksten uitleggen, maar 
ook recht vormen en recht verfijnen. 
Dan wordt de rechtspraak eigenlijk tot 
wet en moet beter gekend worden dan 
de wet. In de huidige opleiding van 
aankomende juristen neemt de kennis 
van arresten een zeer grote plaats in. 

Wanneer ik met mijn twee oudste 
kinderen discussieer, die beiden 
rechten studeren, zij het aan verschil-
lende universiteiten, dan worden de 
wetsartikelen nauwelijks meer ver-
meld - misschien is dat reeds een 
vooruit lopen op de nieuwe codificatie 
- maar voor elk probleem hebben ze 
een passend arrest bij de hand. Door-
vorsend merk je dan dat de wetskennis 
bepaald minder is, dan in de tijd dat 
onze hoogleraren ons voorhielden: 
'Dames en Heren, de Wet, de Wet en 
nog eens de Wet'. Het komt mij voor 
dat de huidige professoren voor hun 
studenten de kennis van de rechterlijke 
beslissingen belangrijker vinden dan 
de kennis van de wet zelf. 

In het begin van mijn juridische 
loopbaan wisselden de advocaten in 
het arrondissement Maastricht één 
keer per kwartaal hun processuele er-
varingen uit en werd een stencil opge-
steld, dat de meest markante uitspra-
ken van de rechtbank in het kort weer-
gaf. Dat was erg nuttig, want in de 
stroom van arresten die ons dagelijks 
bereikt, raak je het spoor soms bijster, 
zodat het oordeel van je eigen recht-
bank een goed baken kan zijn. 

Hieruit volgt echter ook dat de recht-
spraak een steeds groter gezag krijgt 

en ontstaat het gevaar dat de wet in 
mindere of meerdere mate verlaten 
wordt. Dat is een ongewenste situatie. 
Een rechterlijke uitspraak is altijd toe-
gesneden op een speciaal geval en 
mag niet tot gevolg hebben, dat de wet 
in een bepaald systeem gevangen 
wordt. Wanneer de standaardarresten 
van de Hoge Raad een wettekst wei-
haast dwingend gaan uitleggen, wor-
den deze arresten als het ware wet en 
komen zij op één lijn te staan met wets-
wijzigingen. Dat zou weer betekenen, 
dat rechtspraak en wetgeving in één 
hand kwamen. Ik chargeer nu wel 
enigszins, maar ik denk dat ik de werke-
lijkheid toch zeer dicht benader. 

Ik breng in herinnering het bekende 
arrest van de Hoge Raad d.d. 13 no-
vember 1964, te vinden in de Neder-
landse Jurisprudentie van 1965, nr. 1, 
waarbij de Hoge Raad bepaalde, dat 
slechts degene die partij was bij het tot 
stand komen van de huurovereen-
komst recht op huurbescherming had 
en dat dit recht bij overlijden van de 
gewezen huurder niet overging op zijn 
erfgenamen. De wetgever heeft toen in 
de Huurwet een wijziging aange-
bracht, waarbij deze materie geregeld 
werd, het huidige lid 3 van artikel 18 
van de Huurwet. 

Onze jurisprudentie vormt een ge-
heel eigen rechtsbron, zij is een stuk 
afgerond recht, afgewogen en goed. 
Dan is het de taak van de wetgever, dit 
recht vast te leggen in een voor ieder 
kenbaar en toegankelijk wetboek. Een 
precedentenrecht, zoals de Angelsak-
sische landen kennen, ligt de Neder-
landse jurist niet. Wij geven de voor-
keur aan een goed geordend systeem. 
Daarom zeg ik namens de Christen-De-
mocratische fracties dat ik er zeer ver-
heugd over ben, dat vandaag een 
nieuw stuk codificatie gereed komt. 

Er is veel aangevoerd tegen deze co-
dificatie en wellicht zouden niet allen, 
die toen de beslissing namen, nog 
eens in meerderheid tot dezelfde be-
vinding komen, te meer niet als men, 
uit bovenvermelde bron puttende, het 
betoog van jonkvrouwe Wittewaall van 
Stoetwegen naleest. Zij wijst daarin op 
het feit, dat het tot stand komen van 
het thans bestaande wetboek 24 jaar 
heeft gekost. Niemand zal toen ver-
moed hebben, dat de geschiedenis 
zich zou herhalen, echter slechts ten 
dele en dat het deel, dat zich niet her-
haalt, slechter zou uitvallen dan in de 
historie. 

Het Koninklijk besluit waarbij de op-
dracht aan prof. Meijers werd gege-
ven, dateert van 25 april 1947. Nu, der-
tig jaar later, zijn er twee nieuwe boe-
ken ingevoerd, stellen wi j drie nieuwe 

vast en moeten wi j de meest omvat-
tende delen nog behandelen. De ene 
man, die het werk had moeten afma-
ken, is al lang heengegaan en velen die 
het werk voortzetten, zijn ons ook al 
ontvallen. Wij kunnen ons echter ge-
lukkig prijzen, dat de twijfel van prof. 
Scholten, of er mannen voor zulk werk 
in ons land te vinden zouden zijn, niet 
bewaarheid is, dat degenen, die de 
onderhavige boeken hebben geredi-
geerd, van een zo grote bekwaamheid 
en kundigheid blijk hebben gegeven. 

Toen ik mij in de stof verdiepte, wis-
selden mijn gevoelens wel eens. In het 
begin van de dag vond ik de stof ra-
zend knap vastgelegd. Naarmate de 
uren vorderden, begon ik het irritant 
knap te vinden en nog later drong de 
betekenis van sommige passages niet 
meer tot mij door, zodat ik drie keer 
moest lezen voordat ik deze kon begrij-
pen. Pas wanneer de tekst door de zeef 
van mijn onderbewustzijn was ge-
gaan, vond ik de volgende dag de stuk-
ken weer op hun plaats en was ik ver-
wonderd, dat ik het de vorige dag zo 
ingewikkeld had gevonden. Ik denk 
ook dat allen die deelgenomen hebben 
aan het mondeling overleg, dit als een 
buitengewone belevenis hebben erva-
ren. 

Het overkomt iemand niet dikwijls 
met de auteur van een meesterwerk te 
kunnen discussiëren. Ook de geweldige 
parate kennis van de regeringscom-
missaris heeft ons aller bewondering 
afgedwongen. 

Even ingaande op wat professor Van 
Dunne in het juristenblad van 2 april 
schrijft, wil ik het volgende opmerken. 

Ik ben het met wat de hooggeleerde 
auteur te berde brengt op de navol-
gende punten oneens: 

1. Dat men het hele project kan 
overhevelen naar een - al dan niet in-
teruniversitair- instituut, dat naar 
Amerikaans voorbeeld zich zou moe-
ten toeleggen op het regelmatig uit-
brengen van een stelsel van regels op 
een bepaald gebied, met een uitvoeri-
ge toelichting. 

Het Amerikaanse en het Angelsaksi-
sche stelsel hebben altijd grote ver-
schillen getoond met het onze. Bij ons 
vormt het oude Romeinse Recht nog 
altijd een belangrijk stuk rechtsvor-
ming voor de aankomende jurist. De 
Franse codes blijven nog steeds een 
bron van wetskennis voor onze juris-
ten. Hieruit blijkt toch wel dat men in 
de landen waar deze bronnen van het 
recht een niet te verwaarlozen factor 
blijven van het bestaande recht, ook 
zal blijven hechten aan codificatie van 
voor ieder kenbare wetten. 

2. Dat de Tweede Kamer het blijk-
baar op een accoordje gooit met haar 
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verantwoordeli jkheid als medewetge-
vend orgaan. 

Niet voor niets heb ik hierboven ge-
schetst hoeveel ti jd het doornemen 
van de stof ons gekost heeft. Uit de ge-
sprekken met mijn collega-kamerle-
den, die zich over deze stof gebogen 
hebben, kan ik concluderen dat het 
voor ons allen een reuze karwei is ge-
weest, dat wel als boeiend ervaren 
werd, doch ook als zeer ti jdrovend. 
Wanneer dan blijkt uit de verslagen 
van het mondeling overleg dat litera-
tuur en jurisprudentie nauwgezet zijn 
bijgehouden door de commissieleden, 
moet het toch wel duidelijk zijn dat de-
genen die voor de behandeling van de-
ze stof verantwoordelijk zijn, wel be-
wust de keuze hebben gemaakt om de-
ze wetgeving te laten doorgaan. 

Twee van onze collega's hadden het 
in handen om in deze zittingsperiode 
de vaststelling van boek 6 bij voorbeeld 
te verhinderen. Mevrouw Haas drukte 
dat tijdens een overleg met enkele le-
den van de vaste Commissie voor Jus-
titie zeer treffend uit, toen wij spraken 
over haar amendement, betreffende 
artikel 1.9.12 van boek 6. Het bleek dat 
dit amendement controversieel was. 
Zij zei toen: 'Dus als ik mijn amende-
ment niet intrek, gaat de plenaire be-
handeling niet door en heb ik dus 
thans de toekomst van het nieuwe BW 
in handen'. 

Hetzelfde gold ten aanzien van een 
amendement van collega DeGaaij 
Fortman, die om dezelfde reden als 
mevrouw Haas, zijn amendement in-
trok. Hieruit blijkt dat wi j allen deze 
plenaire behandeling hebben gewild. 
Heeft alleen het volgen van het advies 
van professor Van Dunne verantwoor-
delijk handelen tot gevolg? Velen zul-
len dat advies afwijzen en ons verwij-
ten dat wij dan pas echt onverantwoor-
delijk handelen. Wij hebben immers 
onze eigen verantwoordelijkheid en 
wi j tillen daar zwaar aan. 

Als wij zien hoe bij voorbeeld het feit 
dat het stakingsrecht nog altijd niet ge-
regeld is, een grote roep naar wettelij-
ke regeling veroorzaakt, hoe men op 
het gebied van de strafwetgeving 
steeds weer vraagt om aanpassing van 
de wet aan het maatschappelijk gebeu-
ren, hoe bij de behandeling van de wet-
AROB velen hier in dit Huis gepleit 
hebben voor coördinatie van de admi-
nistratieve rechtspraak, dan steunt dat 
ons in onze mening dat deze codifica-
tie noodzakelijk is. 

Ik wi l nog verwijzen naar de rede van 
mr. Wiarda, uitgesproken bij zijn af-
scheid als President van de Hoge 
Raad, afgedrukt in het Nederlands Ju-
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ristenblad van 12 februari 1977. Veel-
zeggend is reeds de t i tel: 'Rechtsregels 
als houvast voor rechtspraak'. Hieruit 
het volgende citaat: 

'De rechtsontwikkeling van deze ti jd 
wordt onder meer hierdoor geken-
merkt dat bij de formulering van wette-
lijke voorschriften meer dan vroeger 
het geval was gebruik wordt gemaakt 
van vage, onbestemde normen, die 
betekenen dat de wetgever op bepaal-
de punten de rechtsvorming overlaat 
aan wie die normen hebben toe te pas-
sen.'. 

En even verder heet het dan: 
'Aan de mogelijkheid dat de rechter 

bij zijn beslissingen werkelijk objectief 
is wordt in onze ti jd nog wel eens ge-
twij feld. Dat de rechter ten opzichte 
van de persoonlijke belangen van par-
tijen objectiviteit betracht, wi l men nog 
wel geloven; dat hij zijn persoonlijke 
voorkeuren zou kunnen vergeten, 
wanneer een zaak politieke implicaties 
heeft, wordt echter door velen betwij-
feld.'. Einde citaat. 

De Minister van Justitie hield zijn 
toehoorders voor bij de opening van 
het kantongerechtsgebouw in Heerlen 
in december 1975, dat de wetgever de 
rechtsvorming niet mag afschuiven op 
de rechterlijke macht. De Minister zei 
toen onder andere: 'De wet is het pro-
dukt van het gezamenlijk overleg tus-
sen de bestuurders en de gekozen 
volksvertegenwoordiging. Het gaat al-
leen al daarom niet aan deze zaak ten 
dele te verwaarlozen en daardoor af te 
schuiven op de rechterlijke macht, om-
dat die organisatie in ons bestel ter wi l -
le van haar onafhankelijkheid buiten 
elke zeggenschap van de volksverte-
genwoordiging staat en daarom de 
minst democratische van alle staats-
machten is. 

Er is nog een reden, waarom de wet-
gever het voortouw moet nemen bij 
het vormen van recht. Het is deze: in 
een woelige maatschappij als die van 
onze dagen, waarin de meningen vaak 
botsen over de vraag wat richtig recht 
is, behoort de wetgever op de brug te 
blijven en mag hij het weerbarstig kar-
wei niet opdragen aan de rechter, want 
daarmee brengt hij de rechter alras in 
politieke en maatschappelijke contro-
verses '. 

Wij zijn inderdaad van mening, dat 
het een slechte zaak is, wanneer de 
rechter gedwongen wordt om beslis-
singen te nemen, welke niet stoelen op 
wetten, omdat de wetgever de gaten, 
welke door de maatschappelijke ont-
wikkelingen in de wetgeving gevallen 
zijn, niet dicht. Als voorbeeld diene -
nogmaals - het ontbreken van wetge-
ving op het gebied van stakingsrecht. 

Burgerlijk Wetboek 

Ook al zal de rechter in zo'n geval het 
recht om te staken toetsen aan de 
norm of t i jd, omstandigheden en me-
thode de staking rechtvaardigen, toch 
hebben velen de uitspraak van de 
rechter in de laatste stakingsgeschillen 
als een politieke uitspraak gezien. Tot 
deze toestanden komt men, wanneer 
de wetgever zijn taak te dezen niet ver-
vult. 

Op de valreep bereikte ons nog het 
artikel van professor Zonderland. Er 
bestaat een fundamentele tegenstel-
ling tussen de leden van de vaste Com-
missie voor Justitie en degenen die 
met Zonderland de opvatting huldi-
gen, dat de codificatie geen doorgang 
moet vinden en dat het werk nu maar 
stopgezet moet worden. Deze tegen-
stelling gaat zo diep, dat er jaren nodig 
zouden zijn om dit verschil van opvat-
ting geheel uit te discussiëren zonder 
dat men dan de illusie moet koesteren, 
dat partijen tot elkaar zullen komen. De 
discussie had dan bovendien veel eer-
der aangespannen moeten worden, 
doch zoals een vader eens zei tegen 
zijn dertig jaar jonge dochter: 

Bezint eer gij begint. 
Wijs is wie deze wijsheid mint. 
Doch blijf niet aan het bezinnen, 
Anders kunt gij nooit beginnen. 
Wij vinden, dat de ti jd van bezinnen 

reeds te lang geduurd heeft en dat nu 
de tijd van beginnen ingezet moetwor-
den. Ik zal dan ook nu niet op die fun-
damentele tegenstelling, die ik ver-
meld heb, ingaan. Wel wi l ik enkele 
verwijten, die de hoogleraar en pas-
sant de betrokken kamerleden toe-
voegt, niet onbesproken laten. Voorop 
zij gesteld, dat wij niet pretenderen de 
deskundigheid te hebben van de pro-
fessoren. Niemand zal zich daarvan 
meer bewust zijn dan de jurist, die 
door de professoren gevormd en op-
geleid is. Wanneer dan professor Van 
der Grinten, als eerste grote deskundi-
ge, oproept om nu maar snel te hande-
len en wanneer dit gedurende lange 
tijd het enige advies is van de zijde van 
het professoraat, mogen wij ons hier-
door dan aangemoedigd voelen? Ook 
lijkt het mij , dat professor Zonderland 
eraan voorbij ziet, dat kamerleden 
geen wetenschapsmensen zijn, het 
niet behoeven te zijn en - zo zou ik dur-
ven zeggen - het niet behoren te zijn, 
omdat zij juist als kamerlid niet de we-
tenschap beoefenen, maar richting ge-
ven aan de maatschappelijke ontwik-
keling door politieke oordelen te vel-
len. Ook ontkomt hij zelf niet aan te-
genstrijdigheden in zijn betoog. Ener-
zijds verwijt hij de auteurs, dat zij theo-
retici zijn en daarom een wetboek heb-
ben gemaakt, dat qua dogmatische 
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proeve van bekwaamheid in de gehele 
wereld bewondering zou kunnen wek-
ken, doch als een toe te passen wet 
geen waardering zal vinden, en ander-
zijds verwijt hij ons, kamerleden, dat 
wi j ons quasi-wetenschappelijk uitla-
ten. Wij hebben nu juist gesproken 
over de toepassing in de praktijk zon-
der zuiver wetenschappelijk te wil len 
argumenteren. 

Een ander facet van de zaak, dat 
door de hooggeleerde auteurs over 
het hocfd wordt gezien, is, dat de on-
derhavige wetboeken wel degelijk de 
rechtspraak op bepaalde onderwerpen 
op een ander spoor dwingen. Het is uit-
eindelijk de taak van de wetgever om 
te bepalen hoe de wetten eruit zullen 
zien. Wanneer de rechtspraak een weg 
is gegaan, welke de wetgever niet aan-
staat, dan is het aan laatstgenoemde 
om in te grijpen. Degenen, die voor dit 
werk staan, hebben hier en nu beslo-
ten om aan deze wetboeken hun fiat te 
geven. Ik heb het reeds gezegd, doch ik 
herhaal het: het is onze verantwoorde-
lijkheid. Aan deze verantwoordelijk-
heid wil len wi j ons niet onttrekken. 
Voor het overige sluit ik mij aan bij het-
geen mijn collega de heer De Gaaij 
Fortman zei toen hij memoreerde, hoe 
de voorbereiding van deze plenaire 
vergadering is geschied. 

Evenals mijn collega's die dit heb-
ben gedaan, wil ook ik dank brengen 
aan de heer Jansen, die onze commis-
sie zo voortreffelijk en met zoveel inzet 
heeft bijgestaan. Woorden van lof en 
waardering komen zeker óók toe aan 
de ambtenaren die aan deze Boeken 
hebben gewerkt. 

Ten slotte - maar niet ten minste -
komt de Minister van Justitie grote lof 
toe voor het feit, dat hij het werk, door 
zijn voorgangers begonnen, heeft 
doorgezet en dat hij niet is gezwicht 
voor de aandrang van velen om af te 
zien van vernieuwing van het BW. De 
verleiding hiertoe is wellicht groot ge-
weest. 

Ik spreek de hoop uit, dat de komen-
de leden van deze Kamer en de opvol-
ger van deze Minister - misschien zal 
hij het zelf zijn - d e kroon op het werk 
zullen plaatsen. 

Mijnheer de Voorzitter! Zoals ik 
reeds in de openbare commissieverga-
dering heb gezegd, hebben de chris-
ten-democratische fracties van amen-
dering afgezien. Het leek ons namelijk 
beter, nu de wetten maar vast te stel-
len zoals zij vóór ons liggen en af te 
wachten, wat jurisprudentie en litera-
tuur nog zullen aandragen als stenen 
van wijsheid, en deze te laten uitkris-
talliseren en te toetsen, opdat de in-

voeringswetten alsdan nog de nodige 
correcties kunnen ondergaan. 

Een ander motief voor ons is, dat de-
genen die straks de invoeringswetten 
maken het totaalbeeld zullen kennen 
en alsdan beter zullen kunnen beoor-
delen, of amendering nog noodzakelijk 
is. Ik wi l hiermee niet het werk diskwa-
lificeren van mijn collega's die wèl 
amendementen hebben ingediend. In-
tegendeel, ik heb grote bewondering 
hiervoor. Dit zal ook blijken uit het feit, 
dat onze fracties hebben besloten, aan 
de betreffende amendementen hun 
stem te geven. 

D 
Mevrouw Haas-Berger (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Met het vaststellen 
van de Boeken 3, 5 en 6 van het nieu-
we Burgerlijk Wetboek zal een belang-
rijk stuk van de hercodificatie gereali-
seerd zijn. Ons past hier in de eerste 
plaats een woord van dank aan de hui-
dige regeringscommissaris mr. Snij-
ders. Niet alleen een woord van dank 
voor de wijze waarop hij de Kamer de 
weg heeft gewezen op dit moeilijke 
terrein van het vermogens- en verbin-
tenissenrecht, maar ook woorden van 
bewondering voor de wijze waarop hij 
dit gehele werk tot een goed einde 
heeft weten te brengen. Bewondering 
ook voor de wijze waarop, na de op-
merkingen van de Kamer en van de zij-
de van de wetenschap, een geheel ge-
wijzigd ontwerp tot stand kwam. Bij 
mijn dank wi l ik ook niet vergeten de 
heer Jansen, de griffier van de vaste 
Commissie voor Justitie, en de vele 
medewerkers op het departement die 
ons met raad en daad terzijde hebben 
gestaan. Dankzij zijn deskundige me-
dewerkers zal deze Minister nog de 
geschiedenis ingaan als een belangrijk 
civilist. 

De afgelopen jaren is er, mijnheer de 
Voorzitter, onder wetenschappers zo-
wel als hier in de Kamer, veel gespro-
ken over het tempo van de hercodifica-
tie zowel als over de noodzaak en het 
nut om door te gaan met de hercodofi-
catie. 

Wat het laatste betreft, zijn de laatste 
weken nogal wat kritische artikelen 
verschenen. Zij zijn hier reeds geme-
moreerd. Ook heeft de heer Zonder-
land gezegd, refererend aan Max Tail-
leur, dat moppen vaak op tal van ver-
schillende plaatsen tegelijk worden 
verzonnen. Dit zou ook voor de wijze 
van behandelen van het BW gelden. 
Wat de verschillende artikelen betreft 
die in het Nederlands Juristenblad 
over de zaak zijn geschreven, kan ik al-
leen maar zeggen dat zij niet op vele 
verschillende plaatsen zijn ontstaan en 

dat wij er eigenlijk slechts uit kunnen 
concluderen, dat de vakgroep zeer 
goed is georganiseerd. 

Mijnheer de Voorzitter! Enerzijds is 
de angst uitgesproken, dat wi j ons als 
Kamer te veel met de nieuwe wetsont-
werpen, zoals zij nu ter tafel l iggen, 
zouden bemoeien, en dat hierdoor een 
vertraging in de hercodificatie zou op-
treden. Anderzijds is de vrees geuit, 
dat niet alle opmerkingen die vanuit de 
wetenschap zijn gemaakt, in voldoen-
de mate in de wettekst zouden zijn op-
genomen. Ook was er kritiek op het 
feit, dat de wetenschap geen tijd zou 
hebben gehad, op het nieuwe Boek 6 
te reageren. 

Ik geloof dat de mensen die deze op-
merkingen hebben gemaakt, wellicht 
niet hebben ontdekt dat de vaste Com-
missie voor Justitie een oproep had 
geplaatst om commentaar en argu-
menten daartegen in te leveren. Het is 
logisch dat die angst er is dat door de 
manier van handelen door de vaste 
Commissie voor Justitie de hercodifi-
catie voor ons uit zou worden gescho-
ven. Daarom ook hebben wi j , al voor-
dat die angst vanuit de wetenschap zo-
als met name door prof. Van der Grin-
ten geuit, namelijk in het najaar van 
1974, besloten om een andere proce-
dure te volgen, dat wil zeggen dat wij 
ons speciaal zouden richten op de poli-
tieke punten die in de hercodificatie 
naar voren komen. Wij hopen dan ook, 
dat door deze manier van behandelen 
de hercodifiatie in een fase van ver-
snelling is geraakt. Door het vaststel-
len van deze Boeken zal deze mogelijk-
heid van versnelling ook geschapen 
zijn. 

Dat wij zo'n groot belang hechten aan 
de hercodificatie moge ik aan de hand 
van het volgende geval duidelijk ma-
ken. Mevrouw Lückers heeft er ook al 
iets over gezegd. Wij waren van mening 
dat toch op bepaalde punten, anders 
dan Van der Grinten had gesuggereerd, 
een aantal amendementen nodig was 
en wel om op die punten ons standpunt 
op duidelijke wijze naar voren te bren-
gen. Wij waren ook van mening, dat dat 
bij de vaststelling van deze Boeken 
moest gebeuren, alhoewel wi j ons reali-
seren, dat de invoeringswet nog moet 
komen. Bij de behandeling in de open-
bare commissievergadering is echter 
gebleken, dat het amendement dat 
door ons is ingediend over de onrecht-
matige daad en met name de verplich-
ting tot vergoeding van schade door het 
derven van levensonderhoud bij ali-
mentatie, nogal controversieel ligt. 

Wij zijn van mening dat de codifica-
tie van een zodanig belang is dat deze 
door moet gaan. Wij zijn ook van me-
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ning dat, indien wij niet op dit moment 
tot de vaststelling van deze Boeken 
zouden komen, dan de codificatie een 
vertraging zou oplopen of, wat nog er-
ger is, wellicht helemaal van de baan 
zou kunnen zijn. Daarom ook hebben 
wi j gemeend dat de vaststelling nog 
met dit demissionaire kabinet moet 
plaatsvinden. Dat is de reden geweest 
dat wij ons amendement ter zake heb-
ben ingetrokken. 

Het feit echter dat wi j om deze reden 
ons amendement hebben ingetrokken 
betekent echter niet, dat wi j van stand-
punt zijn veranderd. Wij blijven van 
mening, dat de vergoeding voor scha-
de door het derven van levensonder-
houd, waaruit inderdaad ook een ali-
mentatieverplichting, dus een perio-
dieke uiterking, kan ontstaan, niet in 
alle gevallen moet overgaan op dege-
ne die de onrechtmatige daad heeft 
verricht, dat wil zeggen in het geval 
dat de overledene alimentatieplichtig 
was. 

Zoals ik eerder reeds heb uiteen-
gezet, leven er nogal wat bezwaren te-
gen het systeem van de levenslange 
alimentatie. Wat nu, in dit Boek, bij de 
onrechtmatige daad wordt ingevoerd; 
en wat nieuw is, is dat de levenslange 
alimentatie zelfs nog langer wordt, 
zelfs nog na de dood kan worden 
voortgezet. Ik acht dat een principieel 
onjuiste zaak. 

Daar komt bij, dat wi j volgens Boek 1 
van het BW bij een echtscheiding en 
op het moment van de uitspraak reeds 
een regeling moeten treffen die voor-
ziet in het overlijden van de alimenta-
tieplichtige. Deze financiële verplich-
t ing, die tot uitdrukking wordt ge-
bracht onder andere in het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds en in de be-
drijfspensioenfondsen, moet geregeld 
worden op het moment van de echt-
scheiding, opdat er op het moment 
van overlijden een regeling bestaat. 
Zou een dergelijke financiële regeling 
niet tot stand gebracht kunnen wor-
den, dan zou dat een reden kunnen zijn 
om de echtscheiding tegen te gaan, 
om bezwaar te maken tegen het uit-
spreken van de echtscheiding. 

Gezien het feit dat deze voorzienin-
gen reeds getroffen moeten zijn, vin-
den wij het onjuist om nu, het moment 
van de onrechtmatige daad, een nieu-
we regeling te treffen, die voorbijgaat 
aan de reeds voorhanden zijnde rege-
lingen. Deze principiële stellingname 
verlaten wij niet en wij zullen er uiter-
aard op terugkomen bij de invoerings-
wet. Wij hopen dan ook, dat tegen die 
tijd de Minister - uiteraard zal het zijn 
opvolger zijn - toch wel enige duide-

lijkheid heeft geschapen ten aanzien 
van het standpunt dat door de Rege-
ring wordt ingenomen tegenover de 
alimentatie, tegenover de levenslange 
alimentatie en tegenover de rechts-
grond van de alimentatie. 

Uiteraard is bij elke vaststelling van 
een nieuw Boek van het BW gesproken 
over het belang van de hercodificatie. 
Ook bij de invoeringswetten is daar-
over gesproken. Telkenmale is 
daarbij de vraag gesteld of er inder-
daad doorgegaan zou moeten worden 
met de hercodificatie. Ik hoop dat wan-
neer deze Boeken zijn vastgesteld, niet 
meer in twijfel zal worden getrokken, 
dat de hercodificatie van het BW door 
moet gaan. Een aantal Boeken is dan 
ingevoerd en het grootste gedeelte is 
dan vastgesteld. Wij hopen natuurlijk 
wel, gezien het feit dat de hele hercodi-
ficatie een geweldige vertraging heeft 
opgelopen, dat de invoeringswetten 
niet al te lang op zich zullen laten 
wachten. Wij hopen ook, nu wi j op dit 
punt zijn aangeland, dat er een zo 
groot mogelijke voortgang met betrek-
king tot het hele werk zal plaatsheb-
ben. 

Ook bij ons is de vraag aan de orde 
geweest of wij wel of niet door zouden 
moeten gaan met het werk van de her-
codificatie. De wetgevende arbeid legt 
immers toch al een geweldig groot be-
slag op het departement. Deze Minis-
ter heeft zelf gezegd, dat de Kamer 
steeds meer punten aandraagt, waar-
van zij vindt dat die in de wetgeving 
geregeld moeten worden. Vele van die 
knelpunten zijn of zouden moeten 
worden geregeld in het BW. Men kan 
zich dan ook afvragen, of niet een par-
tiële herziening van het BW zou moe-
ten plaatsvinden, i.p.v. een totale her-
ziening. Daarbij zouden dan wel die 
partiële herzieningen zich moeten be-
perken tot op dat moment bestaande 
knelpunten. 

Naast de argumenten, dat de Ka-
mer zo veelvuldig punten aandraagt 
en dat wij beter eerst naar de knelpun-
ten zouden kunnen kijken, wordt wel 
als argument tegen de hercodificatie 
aangevoerd, dat het werk veel langer 
duurt dan oorspronkelijk was voor-
zien. 

De hercodificatie bestond aanvanke-
lijk alleen maar uit een opdracht tot 
een juridisch-technische verbetering 
van het burgerlijk recht; een opdracht 
aan één man. Na Meijers' dood heeft 
de Regering geaarzeld of de hercodifi-
catie voortgezet zou moeten worden. 
De opdracht was immers gegeven met 
het oog op de jurist Meijers. Men be-
sloot het werk voort te zetten. Maar al 
gauw bleek dat hier geen sprake meer 

was van een juridisch-technische her-
ziening van het burgerlijk recht, maar, 
gezien de ontwerpen die van de eerste 
vier Boeken neergelegd waren, in feite 
van een heel nieuw BW. Dit nu is on-
der andere voorwerp van kritiek ge-
weest. Zelfs voor geschoolde juristen 
zou het moeilijk zijn om de nieuwe be-
palingen, de gehele nieuwe structuur 
van het nieuwe BW, te omvatten. Men 
heeft gevreesd voor de schok die zou 
ontstaan als er een heel nieuw BW in-
gevoerd zou worden. Men heeft de 
vrees gehad, dat het enkele decennia 
zou duren voordat de rechtszekerheid 
zoals die nu bestaat, weer gevonden 
zou kunnen zijn. Uiteraard wordt daar 
dan aan toegevoegd, dat de hercodifi-
catie op dit moment een prestige-ob-
ject is geworden, omdat velen er zich 
gedurende bijna 30 jaar mee hebben 
beziggehouden; een prestige-object 
dat erg leuk is voor de vele dogmatici, 
maar waarmee in feite niette werken 
zou zijn. Bij dit tegenargument klinkt 
dan ook vaak de opmerking door, dat 
de Kamer eigenlijk geen tegenspel kan 
leveren tegen wat het departement 
ons voorschotelt aan ontwerpen. Ook 
mevrouw Lückers heeft daarover uit-
voerig gesproken. Een veel aange-
haald voorbeeld is te vinden in de aan-
neming van het 4e Boek, bevattende 
het erfrecht, dat in feite in één middag 
door de Tweede Kamer zou zijn ge-
sleept, ondanks het feit dat het notari-
aat op dat moment een beroep op de 
Minister had gedaan om het ontwerp 
in te trekken. 

Ook is wel gehoord, dat de Kamer 
zich maar beter buiten de besprekin-
gen en discussies kan houden. Burger-
lijk recht zou immers alleen maar een 
technische zaak zijn, aardig voor de su-
perjuristen, maar van geen enkele po-
litieke betekenis. Ook door vorige 
sprekers zijn hierover opmerkingen 
gemaakt. Zij releveerden daarbij de 
opmerkingen van Van Dunne. De argu-
mentatie is echter niet nieuw. Ik geloof 
evenwel dat wi j deze suggestie niet 
moeten volgen. Ik geloof zelfs dat het 
een heel gevaarlijke zaak zou zijn. In 
ons privaatrecht komen wel degelijk 
stukken voor, waarover op grond van 
de verschillen in politieke overtuiging 
grote verschillen van inzicht kunnen 
bestaan. Ik hoef alleen maar te duiden 
op de eigendom, die een geweldige 
plaats inneemt. Ik hoef maarte wijzen 
op het erfrecht dat toch een geweldig 
onderwerp is voor politiek uiteenlo-
pende meningen. Over de kwestie van 
het familierecht bestaan ook in de ver-
schillende politieke partijen verschil-
lende meningen. Dat kunnen wi j niet 
aan de technici overlaten. Daar zullen 
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wij toch een politiek oordeel over moe-
ten vellen. Los daarvan moeten wij er-
kennen, dat er een aantal argumenten 
tegen de hercodificatie zijn, die serieus 
genomen moeten worden en die wij 
ook serieus genomen hebben. 

Dat wi j nochtans tot de conclusie 
zijn gekomen dat we wél tot hercodifi-
catie moeten overgaan, komt door een 
aantal andere overwegingen. We be-
seffen daarbij wel dat het een verve-
lende zaak is, dat deze hele wetgeven-
de arbeid van een zo langdurige adem 
moet zijn. We zijn evenwel van me-
ning, dat partiële wijzigingen, ook op 
knelpunten, een incongruentie in het 
hele systeem zouden opleveren. 

Dat wil niet zeggen dat die partiële 
wijzigingen nu niet, zolang er nog ge-
deelten van het oude burgerlijk recht 
bestaan, waar nodig zouden moeten 
worden aangebracht. Dat betekent ook 
niet dat, wanneer grote stukken van 
het nieuwe burgerlijk recht zijn inge-
voerd, er dan ook geen partiële wijzi-
gingen in het nieuwe burgerlijk recht 
zouden moeten plaatsvinden. Welze-
ker zullen aanpassingen en wijzigin-
gen mogelijk moeten blijven, wanneer 
daar op grond van veranderde maat-
schappelijke inzichten of op grond van 
het feit dat een stuk van de wetgeving 
wellicht niet zo duidelijk is als we ge-
wi ld zouden hebben, reden toe is. We 
moeten ons echter wel dit realiseren: 
wanneer die wijzigingen aangebracht 
zouden worden, zonder dat er een ge-
heel nieuw stramien is uitgezet, dan 
komen we te zitten met een nog grote-
re lappendeken dan we nu al hebben. 

Het huidige privaatrecht, mijnheer 
de Voorzitter, is niet meer te vinden in 
het tegenwoordige BW, maar is te vin-
den in de handboeken en in de recht-
spraak. Een aanpassing is dringend 
noodzakelijk, opdat de geldende leer, 
en in sommige gevallen een nieuwe 
leer, maar dan vervat in een logisch 
systeem, kan gaan werken in aan-
sluiting op de maatschappelijke ont-
wikkelingen van dit moment. Dat moet 
in de plaats komen van een met veel 
moeite gevonden interpretatie van re-
gelen die nog hun oorsprong hadden 
in de Code Civil en zelfs nog voor een 
groot gedeelte teruggingen op het 
Corpus luris. 

Theoretisch zou het ook mogelijk 
zijn in het vermogensrecht waar wi j 
vandaag over spreken, met partiële 
wijzigingen te komen, zoals wi j dat op 
vele terreinen van het burgerlijk recht 
gedaan hebben, waar de bepalingen 
niet meer overeenkwamen met de 
maatschappelijke behoeften. Als voor-
beelden noem ik de arbeidsovereen-

komsten, huurkoop, e.d. Dat zou dan 
wel betekenen dat we niet tot één slui-
tend geheel komen, met daarbij als 
groot gevaar dat verschillende termen 
en verschillende begrippen bij die par-
tiële wijzigingen in het nieuwe wet-
boek zouden worden opgenomen, het-
geen de verwarring alleen maar groter 
zou maken. Verwarring en ondoorzicfv 
tigheid die op dit moment ook duide-
lijk aanwezig zijn, omdat ons privaat-
recht niet meer te vinden is in één wet-
boek, maar geleerd moet worden uit 
de handboeken en de rechtspraak. 

Hoewel we natuurlijk weten dat het 
adagium dat iedere Nederlander ge-
acht wordt de wet te kennen, niet meer 
is dan een fictie, moeten we er toch zo-
veel mogelijk naar streven dat men 
toegang kan krijgen tot de wetten en 
daaruit ook zoveel mogelijk zijn rech-
ten en verplichtingen kan leren. 

Uiteraard is het zo dat de recht-
spraak in haar interpretatie van de hui-
dige wetten oplossingen heeft weten 
te vinden die redelijk aansluiten bij wat 
op dit moment, maatschappelijk ge-
zien nodig is, en dat men heeft gepro-
beerd de bestaande wetten uit te rek-
ken en er oplossingen uit heeft kunnen 
halen die aanvankelijk niet voorzien 
waren en die ook niet voorzien hadden 
kunnen worden. Dat is dan ook de re-
den dat wi j van mening zijn dat er een 
nieuwe opzet gemaakt moet worden, 
waarbij rekening wordt gehouden -
dat gebeurt ook inderdaad - met de 
bestaande wetsinterpretatie, te weten 
met de geldende leer zoals die in de 
doctrines naar voren komt en met de 
rechtsvinding zoals die tot nu toe door 
de rechtspraak is gehanteerd. Deze 
overwegingen hebben ons gebracht 
tot de overtuiging dat de hercodificatie 
moet worden voortgezet, ook al omdat 
we nu al een eind op weg zijn. We 
staan dus het opbouwen van een lo-
gisch systeem voor, maar zeggen er 
wel bij dat we daartoe misschien niet 
zouden zijn overgegaan als we nu zou-
den moeten beginnen, omdat we ons 
nu pas realiseren wat een gigantisch 
werk het is. Nu we een keer zover zijn, 
vinden we dat de voortgang niet meer 
gestopt kan en mag worden. Als we nu 
zouden stoppen met hercodificatie, 
dan zou dat betekenen, dat een groot 
aantal ideeën die in de groene boeken 
naar voren zijn gebracht en waar in de 
rechtspraak toch al rekening mee is 
gehouden, niet in de wettekst zouden 
worden opgenomen. Dat zou leiden 
tot een geweldige chaos en dat is nu 
precies wat we niet moeten hebben: 
we wil len juist proberen om een zeke-
re mate van rechtszekerheid en door-
zichtigheid tot stand te brengen. 

De Kamer heeft ten aanzien van de 
hercodificatie van het BW de laatste ja-
ren een andere werkwijze dan voor-
heen gehanteerd. Bij deze drie Boeken 
hebben wi j ons slechts met de politiek 
relevante punten beziggehouden en 
hebben wi j de verwerking van de tech-
nische zaken, zoals zij in de juridische 
literatuur naar voren kwamen, zoveel 
mogelijk aan het departement en aan 
de regeringscommissaris overgelaten. 
Ook bij Boek 2 hebben wi j deze han-
delwijze gevolgd. De vaste Commissie 
voor Justitie heeft zich gerealiseerd 
dat een totale, ook technische, behan-
deling door de Tweede Kamer in feite 
niet doenlijk is. De commissie heeft 
zich ook gerealiseerd dat het niet al-
leen gaat om een technisch-juridische 
aangelegenheid die alleen maar aan 
de juridische specialisten kan worden 
overgelaten, maar dat het in een groot 
aantal gevallen wel degelijk gaat om 
een politieke beslissing die een ieder 
aangaat. 

Behalve bij een aantal specialisten, 
zoals wel wordt gezegd, de superhob-
byïsten op juridisch gebied, trekt het 
BW eigenlijk nauwelijks de aandacht. 
Ook de veranderingen die wij hier be-
spreken, vinden nauwelijks hun weer-
klank in de maatschappij. Ik meen dat 
dit ten onrechte is. Natuurlijk is het pri-
vaatrecht wat teruggedrongen in de po-
litieke belangstelling. Wij moeten con-
stateren dat op dit moment de wetge-
ving op sociaal-economisch terrein - te-
recht - grote belangstelling trekt. Te-
recht ook wordt bijvoorbeeld veel aan-
dacht geschonken aan de milieuwetge-
ving. Het zou echter onjuist zijn, het pri-
vaatrecht te verwaarlozen. Het is juist 
dat de ordening van onze maatschappij 
in belangrijke mate - en hoe langer hoe 
meer - door publiekrechtelijke regelen 
tot stand komt, maar wi j moeten niet 
vergeten, dat vele onderdelen van ons 
dagelijks handelen worden geregeld 
door ons privaatrecht. Wij sluiten dage-
lijks overeenkomsten af zonder erbij stil 
te staan. Bij de aankoop van kleine of 
grotere dingen sluiten wi j een overeen-
komst af, waar wij meestal geen pijn 
aan hebben. Als het echter mis gaat, 
wordt die overeenkomst wel geregeld 
door de regelen van ons privaatrecht. In 
het privaatrecht is geregeld de kwestie 
van de onrechtmatige daad. Gezien de 
toename van ons verkeer en &e risico's 
die wi j daarbij lopen, is dit leerstuk van 
groot belang. 

Het vermogensrecht is er niet alleen 
- zoals de naam wellicht suggereert -
voor de mensen die een vermogen 
hebben. Iedereen heeft te maken met 
de regels die getroffen zijn ter bescher-
ming van de verkrijger te goeder 
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t rouw van roerende zaken. Een ieder 
kan een fiets of auto worden ontsto-
len; iedereen koopt wel eens iets twee-
dehands. Wel degelijk heeft men in het 
alledaagse leven te maken met de re-
gels van het privaatrecht. Ik meen dat 
dit niet duidelijk genoeg kan worden 
onderstreept. 

In deze nieuwe wetboeken, die zoge-
naamd zover van de mensen af staan, 
zien wi j een groot aantal voordelen ten 
opzichte van het huidige recht. Ik 
noem de vermaatschappelijking van 
de eigendom, waarover vandaag al is 
gesproken. 

Wij zien het als een groot voordeel 
dat een persoon niet langer het volle-
dig recht op een zaak heeft, maar reke-
ning moet houden met anderen, met 
het algemeen belang en niet meer 
naar willekeur hinder kan toebrengen 
aan anderen. 

Een groot voordeel vinden wi j ook in 
Boek 6 de verbeterde positie van de 
consument - al staat dit er wat verslui-
erd in - , de grotere doorzichtigheid en 
de eenvoudiger methode om bij een 
verzuim van een overeenkomst af te 
komen. Een ander voorbeeld dat ik 
nog wil noemen, is de aansprakelijk-
heid voor jeugdigen. Hierbij heeft men 
geprobeerd, de praktijk zoals zij nu is 
gegroeid, te volgen en tot uitdrukking 
te brengen dat jeugdigen op een be-
paald moment wel een zelfstandige 
verplichting hebben en een eigen ver-
antwoordelijkheid. Zoals wi j reeds 
hadden uiteengezet, hadden wij be-
zwaar tegen de onduidelijkheid, de ge-
compliceerde regelingen die in het 
wetsontwerp waren voorgesteld. Door 
het amendement dat wi j hebben inge-
diend proberen wi j , een iets eenvoudi-
ger aanpak te vinden. In de door ons 
gekozen opzet bestaat nu een risico-
aansprakelijkheid van de ouders voor 
kinderen tot 14 jaar. Wellicht zegt men 
dat wi j nu afwijken van het systeem 
waarin de jeugdigen geleidelijk aan 
meer verplichtingen krijgen. 

Wij moeten echter bedenken, dat in 
het systeem van de Regering de ou-
ders wel zouden moeten betalen. Het 
kind moet zich weliswaar verantwoor-
den maar dat maakt voor hem geen 
enkel verschil ten aanzien van het feit 
of het wel of niet zelf moet betalen. Het 
is wellicht psychologisch goed dat een 
kind van 13 jaar zich voorbereidt op 
meer plichten en zich voor zijn daden 
moet verantwoorden, maar als hem 
wel zijn daad kan worden toegere-
kend, zonder dat dit voor hem zelf eni-
ge consequentie oplevert, kan het ef-
fect tegengesteld zijn en juist leiden tot 
minder verantwoordelijkheidsgevoel. 

Of het hem nu wel of niet verweten 
kan worden, de gevolgen zijn voor 
hem precies hetzelfde. Nu de risico-
aansprakelijkheid door de WA-polis tot 
14 jaar gedekt zal worden, zal in de 
praktijk, net zo min als nu, indien de 
ouders verzekerd zijn, de schuldvraag 
gesteld worden, waar het gaat om een 
kind van 13 jaar. Het lijkt ons dan ook 
dat de tussengroep van 12 tot 14 jaar 
niet gehandhaafd moet worden. 

Het lid Kleisterlee vervangt het lid 
Roolvink op de voorzittersstoel. 

Mevrouw Haas-Berger (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Voor de leeftijds-
groep van 14 tot 16 jaar berust bij de 
ouders een schuldaansprakelijkheid 
naast de aansprakelijkheid van de 
jeugdige. In dit geval heeft de verwijt-
baarheid wel degelijk financiële conse-
quenties. Men kan hier dus wel uit-
gaan van een groeien naar verant-
woordeli jkheid van de jeugdige, zeker 
als de rechter bij de matigingsgronden 
rekening houdt met de mate van aan-
sprakelijkheid, die gelegen kan zijn in 
de jeugdige leeftijd. De vraag is of er 
op de ouders nog een aansprakelijk-
heid moet blijven rusten indien hun 
verweten kan worden dat zij de gedra-
gingen van het kind niet hebben belet, 
waarbij de ouders dan voor het hele 
bedrag aansprakelijk zijn. 

Het groeien van de verantwoorde-
lijkheid van de kinderen brengt een af-
name daarvan ten aanzien van de ou-
ders met zich mee. De ouder kan zich 
disculperen. Bij het opzetten van een 
systeem van aansprakelijkheid van ou-
ders voor kinderen boven de 14 jaar 
moeten wi j afwegen wat het belang-
rijkste is. Of dat is dat de geaedeerde 
de schade vergoed krijgt, of dat de na-
druk wordt gelegd op de niet verwijt-
baarheid van de ouders. Voor de ge-
laedeerde wordt het een loterij met ve-
le nieten. Kiezen voor de gelaedeerde 
gecombineerd met een matigingsbe-
voegheid van de rechter ware mis-
schien te overwegen. Het zou beteke-
nen dat er tot een latere leeftijd van de 
kinderen een risico-aansprakelijkheid 
van de ouders zou moeten zijn. Deze 
risico-aansprakelijkheid van de ouders 
zou gegrond moeten zijn op de solida-
riteitsgedachte: De financiële aanspra-
kelijkheid voor de gedragingen van 
diegenen die het dichtst bij je staan. 
Dat hiertoe in het wetsontwerp niet is 
overgegaan, is mede gebaseerd op de 
pragmatische overweging dat een 
WA-verzekering voor de groep van 14 
tot 15 jaar tot niet onaanzienlijke ver-
hoging van de premie voor een WA-
verzekering zou kunnen leiden, met 
name omdat in Nederland het aantal 

gepleegde vermogens- en gewelds-
misdrijven in genoemde leeftijdsgroep 
een geweldig hoge vlucht zou nemen. 
Wat daarvan waar moge zijn, ik geloof 
dat wij uit elkaar moeten houden of 
het gaat om misdrijven of, zoals wi j 
hier doen, spreken over een onrecht-
matige daad. Het lijkt mij toch wat on-
waarschijnlijk, dat er verzekerd zou 
worden tegen een opzettelijk gepleegd 
misdrijf en de financiële gevolgen die 
daaruit zouden voortvloeien. 

Tegen de financiële gevolgen ech-
ter, die voortkomen uit een onrecht-
matige daad die niet op opzet berust, 
maar die eerder aan schuld of grove 
schuld te wijten is, moet men toch ver-
zekerd kunnen worden. Ik geloof, dat 
deze zaken uit elkaar gehouden moe-
ten worden. Wil de Minister bij de in-
voeringswetten de resultaten van de 
onderzoekingen leggen? 

Mijnheer de Voorzitter! Een aantal 
wensen zouden wij nog wel gehad 
hebben ten aanzien van deze boeken. 
In het mondeling overleg hebben wi j 
daar al even over gesproken. Een uit-
werking van het stakingsrecht hadden 
wi j bij het schuldeisersverzuim en de 
onrechtmatige daad wel wil len rege-
len. Wij realiseren ons wel, en wij er-
kennen dat dit eigenlijk niet in dit leer-
stuk hoort. Dit zal dan ook alleen maar 
een aansporing zijn voor de Minister 
of zijn opvolger om hiermee vlug te 
komen. Een andere zaak die wi j node 
missen betreft de produktaansprake-
lijkheid, de oneigenlijke mededinging, 
die aanvankelijk wel in deze wetboe-
ken zou worden opgenomen, maar die 
er nu nog buiten is gevallen. Dan zul-
len uiteraard nog geregeld moeten 
worden de voorrechten, met name die 
van de fiscus en de sociale verzeke-
ring. Ik neem aan, dat de Minister goe-
de nota heeft genomen van onze op-
merkingen te dien aanzien, gemaakt 
zowel tijdens het mondeling overleg 
als in de openbare commissievergade-
ring over de handhaving van de huidi-
ge hoge voorrang van de fiscus en de 
bedrijfsverenigingen. Daarenboven 
zouden wij het hogelijk op prijs stellen, 
indien bij de invoeringswetten ten 
aanzien van de splitsing appartementen 
een verwijzing naar de bepaling van 
de Woningwet zou worden gegeven, 
met name dat bij de levering van ge-
splitste appartementen de bepalingen 
van de Woningwet in acht worden ge-
nomen. 

Mijnheer de Voorzitter! Zoals ik al 
zei, is met de vaststelling van deze drie 
wetboeken een belangrijk stuk van de 
hercodificatie gerealiseerd. De Minis-
ter heeft wat dit betreft gesproken over 
een 'point of no return'. Wij zijn het 
met hem eens. Wij moeten ons echter 
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goed realiseren, dat we er nog niet 
zijn. Dit stuk wetgeving heeft langer 
geduurd dan in het begin veronder-
steld werd. Optimistische berekenin-
gen over de tijdsduur van afronding 
moesten steeds worden bijgesteld. 

In 1970 sprak oud-minister Scholten 
de veronderstelling uit, dat in 1980 a 
1985 de acht Boeken zouden zijn inge-
voerd. Hij zei ook in 1970, dat na de in-
voering van het eerste Boek men niet 
meer kon ophouden met de hercodifi-
catie van de andere Boeken. Het is ge-
bleken dat sindsdien de discussie daar-
over toch weer is opgelaaid. Ik hoop 
dat nu met de vaststelling van deze 
drie Boeken die discussie tot het verle-
den behoort. Dat betekent niet dat het 
werk gedaan is. Boek 1 is ingevoerd, 
evenals Boek 2 en een gedeelte van 
Boek 8. De invoeringswetten van de nu 
vast te stellen Boeken zullen nog veel 
ti jd kosten. Boek 4 ligt er nog en met 
Boek 7 moeten we nog aan de gang. 
Het zal nog enige jaren duren, maar ik 
ben van mening dat het werk moet 
worden voortgezet en wel met kracht. 
Ik hoop dat de werkwijze die deze Mi-
nister met deze Kamer heeft afgespro-
ken ten aanzien van de behandeling 
van de nieuwe wetboeken door de vol-
gende Minister met de volgende Ka-
mer zal worden gehandhaafd, opdat 
zo snel mogelijk de rest van de herco-
dificatie tot stand zal komen. 

D 
De heer Geurtsen (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De vaststelling van de Boe-
ken 3, 5 en 6 van het nieuwe Burgerlijk 
Wetboek lijkt wellicht op het eerste ge-
zicht te gaan om een zaak, waar alleen 
juristen voor warm kunnen lopen. 

Nu echter het 'kwartetten' afgelopen 
is en de 'examenopgaven' althans ti j-
delijk opgeborgen zijn, bestaat er eni-
ge kans dat juist op deze materie een 
beter zicht wordt verkregen. Wie be-
reid is zich daartoe te zetten, zal kun-
nen vaststellen, dat wi j te maken heb-
ben met wetsontwerpen met een bij-
zonder grote maatschappelijke bete-
kenis. 

Mevrouw Haas herinnerde er aan 
dat het gaat om niet minder dan een 
hercodificatie van onderwerpen, 
waar iedere burger vaak in de meest 
letterlijke zin iedere dag mee te maken 
heeft. Verbintenissen worden door ie-
dereen meerdere malen per dag aan-
gegaan en overeenkomsten gesloten; 
goederen worden met de regelmaat 
van een klok verkregen en soms he-
laas verloren; iedereen heeft wel een 
buurman, waarmee hij rekening moet 
houden. Gelukkig speelt zich dat alles 

in het algemeen af, zonder dat uitdruk-
kelijk wordt stilgestaan, bij, laat staan 
rekening gehouden met de wettelijke 
bepalingen, die daarop van toepassing 
zijn. Die bepalingen bestaan echter en 
bewijzen hun bestaan en hun nut als er 
iets mis gaat: als de erfafscheiding 
vernieuwd moet worden en de buren 
het niet eens kunnen worden, als een 
waardevol bezit zoek geraakt of zelfs 
ontvreemd is of als een gemaakte af-
spraak niet nagekomen wordt. 

Gelukkig krijgt niet iedereen te ma-
ken, actief of passief, met onrechtmati-
ge gedragingen. Dat neemt niet weg 
dat wie dat wèl overkomt - het aantal 
procedures over de gevolgen van ver-
keersongevallen laat zien, dat er alleen 
op dat gebied al jaarlijks zeer velen zijn 
- groot belang heeft bij wettelijke be-
palingen, die de consequenties voor 
getroffene en dader op een zo billijk en 
evenwichtig mogelijke wijze regelen. 

Dit zijn genoeg voorbeelden, dunkt 
mij, om duidelijk te maken, dat wi j ons 
niet aan het verdiepen zijn in voer voor 
hobbyisten - al zit dat er natuurlijk ook 
tussen - maar in essentiële regels voor 
onze leefgemeenschap, in regels die 
mensen in hun gedrag jegens elkaar 
in acht te nemen hebben, in rechten èn 
verplichtingen, die verbonden zijn aan 
de relatie, waarin mensen tot goede-
ren kunnen staan. 

Het gaat daarbij natuurlijk meestal 
niet om nieuwe regels, nieuwe rechten 
of nieuwe verplichtingen. In de meeste 
gevallen wordt de lijn van het verle-
den, zoals die zich in wet, jurispruden-
tie en literatuur heeft gevormd, door-
gezet en vastgelegd. Dat neemt niet 
weg dat degene die dat ook nu nog 
leuk zou vinden, de nu aan de orde 
zijnde wetsontwerpen best 'maat-
schappijhervormend' zou mogen noe-
men. De uitgebalanceerde regeling 
van de onrechtmatige daad, bezitloos 
pandrecht en de verfijningen ten aan-
zien van de erfpacht of de erfdienst-
baarheden zijn maar een paar wille-
keurige voorbeelden uit het grote ge-
heel dat dit taalgebruik zou kunnen 
rechtvaardigen. Ik ben dan ook blij dat 
wi j er met ons allen - ik mag daar nu 
alvast van uitgaan - in zullen slagen, 
de drie boeken nog voor het sluiten 
van de huidige zittingsperiode de eer-
ste fase van de parlementaire behan-
deling door te loodsen. 

Zonder iemand iets tekort te willen 
doen, wil ik ook hier nog eens vaststel-
len dat dit niet gelukt zou zijn als niet 
een maximale inspanning zou zijn ge-
leverd door zowel de deskundigen die 
de vaste Commissie voor Justitie bij-
staan als door de deskundige ambte-
naren van het departement. Ik zeg dit 

niet, omdat anderen daaraan ook heb-
ben herinnerd en ik daarbij niet zou 
willen achterblijven, maar omdat ik 
daar diep van overtuigd ben. Ik geloof 
niet dat ik iemand onrecht doe als ik in 
dit verband in het bijzonder nog eens 
twee namen releveer, allereerst de 
naam van de heer Jansen. Dat doe ik 
niet omdat zijn aandeel het grootst is 
geweest, maar omdat ik nu eenmaal 
met iemand moet beginnen en omdat 
hij als bijzonder griffier van onze com-
missie nu eenmaal het dichtst bij ons 
staat. Zijn voor de commissie gemaak-
te uiteenzetting over het zesde boek, 
ongerekend de supplementen 1017 
kwartovellen vol - misschien kunnen 
de heren Van Dunne en Zonderland 
hier aandacht aan besteden - biedt 
door zijn volledigheid degene die er 
ooit nog eens toe zou komen die nota 
volledig te bestuderen de kans zich ex-
pert op het gebied van het verbintenis-
senrecht te noemen. Uit het aantal ke-
ren dat wi j , ondanks de vaak overstel-
pende hoeveelheid materiaal, de door 
de heer Jansen gedane suggesties 
hebben overgenomen, mag blijken dat 
wij getoond hebben geen onwill ige 
leerlingen te zijn. De kracht van zijn ar-
gumentatie is bevestigd door het aan-
tal wijzigingen dat het departement 
bereid geweest is aan te brengen, na-
dat het voorlopig verslag was uitge-
bracht 

Ik wil voorts de regeringscommissa-
ris de heer Snijders noemen. Ik doe dat 
niet, omdat hij het grote werk alleen 
heeft gedaan of zelfs maar heeft kun-
nen doen, maar om twee redenen. Hij 
symboliseert de grote deskundigheid 
waarmee door het departement vorm 
is gegeven aan de vernieuwing van dit 
uiterst belangrijke deel van ons bur-
gerlijk recht. Tegelijkertijd is de heer 
Snijders erin geslaagd, in het bijzon-
der bij het gevoerde mondelinge over-
leg en in de openbare commissiever-
gadering, duidelijk te maken dat zijn 
kennis van de materie door een bijzon-
der begaafde misschien nog nette 
evenaren, maar in ieder geval niet te 
overtreffen is. 

Niet alleen voor het vermogens-
recht, het zakenrecht en het verbinte-
nissenrecht zelf is het van belang dat 
wij de drie vaststellingswetten nu af-
doen. Het is ook van belang voor de 
vernieuwing van het Burgerlijk Wet-
boek in zijn geheel. Als ook de Eerste 
Kamer zich hiermee zal hebben ver-
enigd - ik vertrouw erop dat dit zal ge-
beuren - zal voor ons nieuwe Burger-
lijk Wetboek - de Minister heeft de 
term al eerder gebruikt - het 'point of 
no return' zijn bereikt. Dan dienen al-
leen nog Boek 7 inzake de bijzondere 
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overeenkomsten, het tweede en derde 
deel van Boek 8 inzake het wegver-
voersrecht en het luchtrecht en Boek 9 
inzake de rechten op de voortbreng-
selen van de geest vastgesteld te wor-
den. Natuurlijk zullen dan ook nog in-
voeringswetten ervoor moeten zorgen 
dat de Boeken 3 t/m 9 hun definitieve 
plaats en redaktie krijgen. Het systeem 
en de hoofdinhoud zijn echter met de 
vaststellingswetten bepaald. 

Ik zeg dit niet om het werk, dat nog 
gedaan moet worden, te bagatellise-
ren. Verre van dat; ik besef heel goed 
dat er nog gedurende een zeer groot 
aantal jaren veel denkwerk, geest-
kracht, werk en doorzettingsvermogen 
nodig zal zijn voordat het karwei ge-
klaard is. Maar wi j mogen wel hopen - ik 
zeg dat mevrouw Haas graag na - dat 
dan in ieder geval een eind zal zijn ge-
komen aan de ook ti jd en energie vra-
gende discussie over de vraag of wij 
wel door moeten gaan met onze her-
codificatie, een vraag die in het bijzon-
der iedere keer, dat weer een verdere 
stap gezet zal gaan worden, opleeft. 

Ik zou geen aanleiding hebben op 
die discussie nog weer eens terug te 
komen - het is onvermijdelijk dat ook 
ik aan de faam van enkele scribenten 
nog wat bijdraag - als niet in het bij-
zonder de Rotterdamse hoogleraren 
Van Dunne en Zonderland onlangs uit-
drukkelijk de aandacht van de commis-
sie gevraagd zouden hebben voor hun 
hoop dat het parlement de moed en de 
visie opbrengt om, na dertig jaar en 
met maar twee in beperkte mate 'nieu-
we' Boeken van het BW ingevoerd, de 
wissel om te gooien. 

Of het mij aan visie ontbreekt, moet 
een ander maar beoordelen. Wél vind 
ik, dat het van méér moed getuigd om 
door te gaan met de lang niet gemak-
kelijke taak het eenmaal begonnen 
werk ook af te maken dan om toe te 
geven aan de vaak zo rationeel-aan-
trekkelijk beredeneerde verleiding van 
deze extra belasting af te zijn. Die ver-
leiding, ik hoef daar geen doekjes om 
te winden, staat als het ware voortdu-
rend om de hoek van de deur. Het zal 
duidelijk zijn, dat de beoordeling van 
de voorstellen van het departement op 
vele punten niet veel meer dan margi-
naal zal kunnen zijn, wil len wij er ooit 
doorheen komen. Zo marginaal, dat 
niemand dit werk zal doen terwille van 
enigerlei intellectuele bevrediging. 
Maar anderzijds toch ook weer niet zo 
oppervlakkig, dat iemand het zich kan 
permitteren de kantjes eraf te lopen. 

Dan neemt niet weg, dat ik van me-
ning blijf dat wi j aan die verleiding re-
soluut weerstand moeten blijven bie-

den. Een niet principiële, maar wel be-
langrijke reden hiervoor is, dat we al 
zo'n eind op weg zijn, zoals ik zojuist 
meen te hebben aangetoond. Het is 
niet alleen niet zinvol om al de tot nu 
toe bestede arbeid en al dat verrichte 
denkwerk tot voor een belangrijk deel 
verspilde tijd en moeite te verklaren, 
het zou een kapitale blunder zijn, die 
langzamerhand honderdduizenden 
manuren aan intellectuele voorberei-
ding vanwege de moeizaamheid van 
het karwei op de schroothoop van het 
wetgevend falen te gooien. 

Wél principieel is-achtereenvol-
gende ministers van justitie hebben 
daar al vaker op gewezen - dat het wel 
aantrekkelijk kan lijken om te volstaan 
met het wijzigen en vervangen van on-
derdelen, die noodzakelijk aan ver-
nieuwing toe zijn, maar dat in het recht 
het een nu eenmaal met het ander va-
ker wél dan niet samenhangt, dat ge-
isoleerde onderwerpen nauwelijks be-
staan. Dat de vaak nog uit de Napole-
ontischeti jd en daarvoor stammende 
conceptie van ons burgerlijk recht 
door een uiterst vindingrijke rechterlij-
ke macht tot aan zijn grenzen en soms 
daarover heen is uitgelegd en aange-
past aan de maatschappelijke ontwik-
kelingen, maar dat de grenzen hier en 
daar zijn bereikt. 

Als je dan op een groot aantal plaat-
sen moet gaan wijzigen, vaak ook om-
dat de ene wijziging de andere auto-
matisch nodig maakt, ligt het voor de 
hand dat ondanks de schijn van het te-
gendeel, een totale vernieuwing op 
den duur doelmatiger zal blijken te 
zijn. 

Het kan misschien geen kwaad nog 
eens te herhalen, wat ook al eerder is 
gezegd: dat dit standpunt niet met zich 
meebrengt, dat nu al het andere dan 
ook maar moet wijken voor de ver-
nieuwing van het BW. Dat dat de 
hoogste urgentie moet hebben en dat 
dat werk niet doorkruist mag worden 
door wetsontwerpen, die grotere 
haast hebben. Ik mag vaststellen, dat 
dat ook niet gebeurt en dat zowel het 
departement als de vaste commissie 
niet aarzelt voorrang te geven aan ur-
gente zaken. Voor wat het departe-
ment betreft wellicht met één uitzon-
dering. 

Al op 20 maart 1975 heeft onze toen-
malige collega Van Schaik-s indsdien 
tot hoger eer en waardigheid geroe-
pen - aandacht gevraagd voor een 
brief die hij had ontvangen van prof. 
Struycken, waarin deze klaagde dat 
andere, nuttige, minder spectaculaire 
dingen bleven liggen, zoals het bewijs-
recht. Ik heb er al eerder blijk van ge-
geven, de vernieuwing van het bewijs-

recht te rekenen tot de urgente zaken. 
Het alsmaar uitblijven van de memorie 
van antwoord doet mij veronderstel-
len dat het departement er anders over 
denkt. Mocht dat zo zijn dan zal ik daar-
van graag de reden vernemen. Als ik 
mij vergis, zie ik graag een verklaring 
tegemoet over de onmiskenbare ver-
traging in dat stuk wetgevende arbeid. 

Prof. Van Dunne heeft ook aandacht 
gegeven aan de procedure die de com-
missie voor Justitie heeft gevolgd bij 
de voorbereiding van deze behande-
ling. Hij is van mening dat de versnel-
de procedure vri jwel zeker een uiterst 
middelmatig haastig en slordig gecon-
cipieerd, onderling tegenstrijdig 
produkt van wetgeving zal opleveren, 
waarbij hij achter de verwerking van 
kritieken en commentaren uit de vak-
pers een groot vraagteken plaatst. Hij 
acht het misbruik van omstandighe-
den als men boek zes, waar zoveel 
over te doen is geweest, op deze wijze 
tracht door te drukken. Zijn slotsom is 
dat de Tweede Kamer met de voorge-
nomen procedure het op een akkoord-
je gooit met haar verantwoordelijkheid 
als wetgevend orgaan, waarbij niet se-
rieus wordt ingegaan op de gerezen 
bezwaren. Als je dat leest en beseft dat 
je ondanks deze diepgaande karakter-
schets het lef hebt gehad, de voorge-
nomen procedure toch door te zetten, 
begin je je bijna af te vragen waar je de 
moed vandaan haalt om nog een dag 
langer kamerlid te bli jven, terwij l je 
toch zo duidelijk, zo zegt Van Dunne, 
van incompetentie blijk hebt gegeven. 
Een deel van die moed heb ik geput uit 
de opwekking die prof. Van der Grin-
ten deed in het Juristenblad van 9 ok-
tober 1976, om de hercodificatie met 
spoed te voltooien. Zijn opvatting is 
dat de Tweede Kamer bereid moet 
zijn, grote terughoudendheid te be-
trachten. Hij zegt letterlijk: 'Indien de 
Tweede Kamer hiertoe niet bereid is 
en het schriftelijk debat met de Minis-
ter zou willen voortzetten, dan ware 
het mijns inziens beter, het werk te 
beëindigen en de volledige hercodifi-
catie van het privaatrecht naar het rijk 
van de illusies te verwijzen. Het minis-
terie van Justitie kan dan beter zijn 
krachten geven aan partiële herzienin-
gen van ons privaatrecht, waar dit 
dringend wenselijk is.'. De redaktio 
van W.D.N.R. voegt er in het nummer 
van dezelfde datum aan toe: 'Wij 
wachten met spanning af.'. 

Het is dus duidelijk; wat wi j ook 
doen, goed is het nooit. Wij moeten 
trachten heelhuids tussen de Scylla 
van Van Dunne en Zonderland en de 
Charibdis van Van der Grinten door te 
komen. Als ons dat lukt, levert het ons 
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in ieder geval geen applaus van beide 
zijden op. Daarom geloof ik dat wij er 
goed aan hebben gedaan, ons maarte 
houden aan het tijdschema zoals wi j 
dat eind 1975 hebben voorzien. 

Het lijkt mij moeilijk vol te houden 
dat die werkwijze blijk zou geven van 
overhaasting. Het kan misschien geen 
kwaad, er nog eens aan te herinneren 
dat het oorspronkelijk ontwerp van 
boek drie dateert van 4 november 
1954, dat van boek vijf van 17 januari 
1957 en dat van boek zes van acht au-
gustus 1964, overigens bekende wi jn-
jaren, zoals ik nu zie. Gewijzigde ont-
werpen verschenen respectievelijk op 
18 maart 1971, 16 oktober 1972 en 30 
januari 1976. Ook al wordt rekening 
gehouden met het feit dat in het bij-
zonder in het gewijzigd ontwerp van 
boek zes nogal wat wijzigingen ten op-
zichte van het oorspronkelijk ontwerp 
werden aangebracht - deze wijzigin-
gen werden vaak geïnspireerd door 
verschenen commentaren en bespre-
kingen en daarom was ook nogal eens 
in het voorlopig verslag gevaagd -
het is overtrokken om in dit verband 
van overhaasting te spreken. Onge-
twijfeld zijn niet alle geleerde en hoog-
geleerde suggesties gevolgd. Ik heb 
soms wel eens het boze vermoeden 
dat daarin een belangrijke inspiratie-
bron is gelegen voor de aan het adres 
van de commissie gemaakte verwij-
ten. 

Wie zou menen, dat kamerleden 
maar uitspraak moeten doen bij geble-
ken verschillen van opvatting, waar-
van er veel op leerstellig gebied lig-
gen, overschat de capaciteiten van ka-
merleden, maar ook - wat erger is -
miskent hij hun taak. In navolging van 
wat mevrouw Lückers hierover al ge-
zegd heeft, stel ik vast dat kamerleden 
geen wetenschappelijke, maar een po-
litieke opdracht hebben. Van hen mag 
verlangd worden dat zij antwoord ge-
ven op politieke vragen die uiteraard 
hierbij mede aan de orde zijn. Het is 
mede de taak van kamerleden, erop 
toe te zien dat de gebruikte formulerin-
gen zo duidelijk mogelijk zijn en de be-
doelingen zo exact mogelijk weerge-
ven. Zij moeten zich er echter voor 
hoeden, als wetenschappelijk scheids-
rechter op te treden. Daartoe zijn zij 
niet geroepen en daarvoor zijn zij on-
voldoende geëquipeerd. Als de Kamer 
iets zou moeten worden ingescherpt, 
dan zou het de wenselijkheid zijn, aan-
dacht te besteden aan een niet onbe-
denkelijk bijverschijnsel van de lange 
duur van de voorbereiding: de snelle 
wisseling van de commissieleden. Van 
de 13 leden die het voorlopig verslag 

op Boek 3 tekenden, is er niet één 
meer lid van de commissie voor justi-
tie. Er zijn er nog maar twee, de heren 
Berkhouwer en Roolvink, lid van de 
Tweede Kamer. Dat verslag was van 
1958. Maar ook voor een meer recent 
voorlopig verslag, dat op Boek 6, ge-
dateerd 15 april 1971, geldt dezelfde 
ontwikkeling. Van de 15 leden die dat 
voorlopig verslag tekenden, maken er 
nog slechts 3 deel uit van deze Kamer. 
Bij dat verloop kan het gebeuren, dat 
de commissie in het overleg met de 
Minister een wijziging aanvalt, die de-
ze juist op verzoek van de commissie 
had aangebracht, zij het dat dat een 
vorige commissie was. 

Door dit op te merken wil ik niet ge-
acht worden, te hebben gepleit voor 
het ongecontroleerd afraffelen van de 
ontwerpen, wel voor een zo optimaal 
mogel i jktempo, dat alleen kan worden 
bereikt als kamerleden zich houden 
aan hun eigenlijke taak en de weten-
schappelijke discussie, inclusief het 
daaraan verbonden doorhakken van 
knopen, overlaten aan daarvoor meer 
gekwalificeerden, tot wie de regerings-
commissaris zeker mag worden gere-
kend. Omdat de commissie van die 
wenselijkheid doordrongen was, heeft 
zij er alles aan wil len doen om deze 
drie boeken nog vóór de verkiezingen 
af te doen. Ondanks de verwijten van 
Van Dunne, Zonderland en Abbas 
houd ik mij ervan overtuigd, dat de 
commissie er goed aan heeft gedaan, 
daarvan niet af te wijken. 

Dat betekent helemaal niet, dat ik nu 
ook voor 100% tevreden ben over het 
eindresultaat. Op een aantal onderde-
len heb ik zowel bij het mondeling 
overleg als tijdens de openbare com-
missievergadering laten blijken, een an-
dere oplossing voor te staan dan in de 
ontwerpen is neergelegd. Ik behoef die 
niet meer op te sommen, want de Mi-
nister kent die. Ik moet er één met na-
me noemen, nu mevrouw Haas er aan-
dacht aan heeft besteed, namelijk de 
voorrechten van fiscus en bedrijfsver-
eniging. Ik wil niet onvermeld laten, 
dat ik haar opvatting over het handha-
ven van die voorrechten niet deel. Inte-
gendeel, ik meen dat de hoogte van 
die voorrechten dient te worden ge-
slecht. 

Ondanks die reserve ten aanzien van 
de inhoud heb ik ervan afgezien, 
amendementen voor te stellen op de 
onderdelen, waartegen ik bezwaren 
had. Ik betwist uiteraard het recht van 
anderen die dat wel gedaan hebben, 
op de door hen gevolgde handelwijze 
niet. Ik had in dit stadium geen behoef-
te aan amendering. Er komen nog in-
voeringswetten en voordat het zo ver 

is, zal de gedachtenvorming door blij-
ven gaan. Zoals dat ook bij de andere 
invoeringswetten is gebeurd, zal dat 
zijn invloed op de uiteindelijke inhoud 
zeker niet missen. Mocht ik bij de be-
handeling daarvan - gesteld dat ik 
daarbij betrokken ben - van mening 
zijn dat een andere dan de gekozen op-
lossing verkieslijk is, dan zal ik altijd 
nog op dat moment kunnen proberen, 
een meerderheid daarvoor te verkrij-
gen. Dat is geen overdreven beschei-
denheid. Wie mij kent, weet dat ik vele 
slechte eigenschappen bezit, maar 
daartoe kan overdreven bescheiden-
heid bepaald niet worden gerekend. 
Mijn bescheidenheid - als ik het dan 
toch zo mag noemen - werd mede in-
gegeven door de ervaring in het verle-
den met het verloop van de commis-
siesamenstelling. 

Het lijkt mij verstandiger af te wach-
ten hoe de oordeelsvorming in de 
commissie, die straks de invoerings-
wetten zal behandelen, zal verlopen, 
dan nu te proberen een resultaat te be-
reiken dat een volgende commissie 
wellicht weer ongedaan zal wensen te 
maken. 

Ik spreek vandaag niet over de in-
houd van de ontwerpen. Wij hebben 
daartoe volop de gelegenheid gehad 
bij het mondelinge overleg en bij de 
openbare commissievergadering. Ik 
maak echter een uitzondering en wel 
met betrekking tot het in het voorstel 
voor boek 5 neergelegde eigendoms-
recht. Na alles wat de heer De Gaaij 
Fortman daarover heeft gezegd, acht 
ik het gewenst daarover ook een korte 
opmerking te maken. 

Ik stel voorop dat de absolute on-
aantastbaarheid van de eigendom 

- door mij niet zal worden verdedigd. 
Mocht ik dat al wil len proberen, dan 
zou ik mij trouwens wel erg eenzaam 
gaan voelen, niet alleen in deze Ka-
mer, maar in ons hele land. 

Over de vraag wat eigendom bete-
kent, welke consequenties daaraan 
voor de eigenaar verbonden zijn, zou 
een hele verhandeling zijn te schrijven 
Het kan echter veel korter. Op de onna-
volgbaar kernachtige wijze waarop ar-
tikel 14 van de Westduitse grondwet 
dat doet, door vastte stellen: Eigen-
turn verpflichtet; eigendom brengt 
verplichtingen mee. 

Het is het meest ver strekkende, het 
meest inhoudende en het meest volle-
dige recht dat een mens ten opzichte 
van een zaak kan hebben. Het dient 
echter juist daarom jegens de mede-
mens en jegens de gemeenschap op 
de meest gewetensvolle manier te 
worden uitgeoefend. Omdat dit niet al-
ti jd vanzelf gaat, scherpt artikel 5.1.1. 
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in, dat de eigenaar rekening moet nou-
den met de rechten van anderen en 
dat hij zich heeft te houden aan beper-
kingen in de uitoefening van zijn ei-
gendomsrecht die gegeven worden 
door regels van geschreven of onge-
schreven recht. Dat is niets nieuws, het 
is niets meer maar zeker ook niets min-
der dan het vastleggen van een allang 
in gang zijnde, zich voortdurend aan 
de maatschappelijke ontwikkeling aan-
passende evolutie, neergelegd in een 
tamelijk rijke jurisprudentie. 

Het kan misschien geen kwaad sa-
men met de heer De Gaaij Fortman, 
met wiens amendement op dit onder-
deel ik mij in de openbare commissie-
vergadering al akkoord heb verklaard, 
eraan te herinneren dat die jurispru-
dentie zich kon ontwikkelen onder het 
bestaande artikel 625 van het BW, dat 
spreekt van het recht om op de vol-
strekste wijze (wat een taalgebruik!) 
over een zaak te beschikken. Een wijze 
rechter zal er geen moeite mee heb-
ben, willekeur van een eigenaar te ont-
maskeren en van de hand te wijzen, 
welke formulering de wetgever ook 
bezigt. 

Al is eigendom dus niet onaantast-
baar, dat wil niet zeggen, dat ik het ei-
gendomsrecht niet belangrijk vind. 
Niet omdat in het vergaren van bezit 
om het bezit zelf een nastrevenswaar-
dig doel zou achten, maar wél omdat 
ik het voor de menselijke ontplooiing, 
voor de ontwikkeling van zijn eigen 
verantwoordelijkheid, van betekenis 
acht dat de mens, die dat op verant-
woorde wijze doet, kan genieten van 
de vruchten van zijn eigen spaarzaam-
heid en die van zijn voorgangers. Dat 
hij zich door zijn bezit tot op zekere 
hoogte beter bestand kan weten tegen 
de wisselvalligheden en onzekerheden 
van het leven. Dat hij in de materiële 
welstand, die hij zich verwerft, een er-
kenning mag zien voor de inspanning, 
die hij zich wil getroosten. Daarom 
acht ik de principiële erkenning van 
het eigendomsrecht, waarvan ons bur-
gerlijk recht blijft uitgaan, een funda-
mentele waarde, die behouden moet 
blijven. Daarom steunen mijn politieke 
vrienden en ik van harte die maatrege-
len, die gericht zijn op vergroting van 
de mogelijkheden tot individuele be-
zitsvorming. Niet ter wille van het be-
zit, maar ter wille van de onafhankelijk-
heid, die dat bezit voor de individuele 
burger meebrengt. 

Evenals bij voorgaande boeken, 
moeten wi j ook nu vaststellen dat het 
werkstuk dat wij zullen afleveren, nog 
niet geheel voltooid is. Uiterst belang-
rijke onderdelen, waartoe ook ik re-

ken de produktaansprakelijkheid en de 
ongeoorloofde mededinging, zullen in 
de loop der ti jd hun plaats nog in Boek 
6 moeten vinden. Ik ga er tenminste 
van uit, dat de schrapping van de 
voorshands leeg gebleven afdeling 4 
van de 3e titel van Boek 6, die over de 
ongeoorloofde mededinging zou 
gaan, niet tot gevolg heeft, dat er ge-
heel van afgezien wordt te zijner t i jd 
daarover bepalingen op te nemen, in 
het bijzonder als het internationale 
denken daarover verder gevorderd is 
dan nu het geval is. Mocht ik me daar-
in vergissen, dan zou ik dat betreuren. 
Het ordelijk economisch verkeer heeft 
het al té lang zonder algemene regels 
moeten doen. Het gaat - dat besef ik 
heel goed - om een uiterst ingewikkel-
de materie, die uitstel zeker te billijken 
doet zijn, mits dat niet tot afstel zal lei-
den. Dat uitstel is te meer te rechtvaar-
digen, omdat niet goed is in te zien, 
hoe wi j ons in de EEG, in de ontwikke-
ling waarvan wi j ondanks alles wil len 
blijven geloven, een regeling kunnen 
permitteren, die het risico mee-
brengt af te wijken van wat anderen op 
dit terrein gaan doen. 

De nieuwe Boeken, zoals wi j die zul-
len gaan vaststellen, houden - het kan 
misschien geen kwaad dat nog even te 
constateren - in betekenende mate een 
vastlegging in van de inzichten, zoals 
die op de diverse onderdelen vandaag 
bestaan, maar dan toch wel op een zo-
danig flexibele wijze, dat de rechter 
volop de gelegenheid krijgt om bij zijn 
concrete rechtsvinding rekening te 
houden met de mogelijke wijzigingen 
in de opvattingen, zoals die zich in de 
samenleving vormen. Het was onbe-
gonnen werk om het aantal plaatsen te 
tellen, waar de rechter het begrippen-
stelsel van de redelijkheid en billijk-
heid met al zijn varianten krijgt aange-
reikt. Ik moet eerlijk bekennen, dat ik 
daar in het begin nogal eens tegenaan 
heb zitten hikken. Voor mensen, die de 
kwaliteit van een wet beoordelen naar 
de mate, waarin het mogelijk is om op 
basis van tekst en jurisprudentie de 
processuele kansen met redelijke 
nauwkeurigheid te taxeren, komt dit 
gekozen systeem waarschijnlijk in aan-
zienlijke mate in strijd met wat zij ge-
wend waren onder rechtszekerheid te 
verstaan. 

Die voorspelbaarheid van de afloop 
van een geschil moet ook nu al niet 
overdreven worden, maar dat neemt 
niet weg, dat de grotere vrijheid, die 
de rechter wordt gelaten, het werken 
voor de mathematici onder de juristen 
er niet eenvoudiger op zal maken. Dat 
zal zijn invloed kunnen hebben op de 
voorspelbaarheid van de uitslag. Dat 

neemt niet weg, dat de rechtszeker-
heid daaronder niet behoeft te lijden, 
integendeel. Wie met mij onder rechts-
zekerheid wi l verstaan de zekerheid, 
dat récht wordt gedaan, dat de uit-
spraak van de rechter voor zijn ti jdge-
noten - althans voor de meerderheid 
daarvan - als billijk, wijs en rechtvaar-
dig kan worden ervaren, heeft er niet 
alleen vrede mee, maar kan het toejui-
chen dat de wet aan de rechter de ge-
legenheid geeft om in het concrete ge-
val tot een zo evenwichtig mogelijke 
oordeelsvorming te komen. De nieuwe 
Boeken 3, 5 en 6 bieden hem die gele-
genheid. Alleen daarom al waren zij de 
energie en inspanning, die aan hun 
totstandkoming zijn besteed, meer 
dan waard. 

D 
De heer Abma (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Met de behandeling van de 
Boeken 3, 5 en 6 is dit deel van het gro-
te werk uit de jaren vijftig - het al eer-
der geciteerde 'centrale zenuwstelsel' 
van het burgerlijk recht - in een 
stroomversnelling terechtgekomen. 
Zodoende komen wij bij het punt van 
de procedure. De koortsachtige bedrij-
vigheid rondom het nieuwe Burgerlijk 
Wetboek en de plotselinge haast heb-
ben ietwat verbazing gewekt. In het 
Nederlands Juristenblad van 2 april 
stelde professor Van Dunne dan ook 
de vraag: Waarom wil men het nieuwe 
Burgerlijk Wetboek binnenhalen vóór 
de verkiezingen en vanwaar dit herco-
dificatiereveil? 

Waarom is dit niet ti jdig bekend ge-
maakt op een zodanig tijdstip, dat we-
tenschapsmensen, vertegenwoordi-
gers van het bedrijfsleven, de advoca-
tuur en niet het minst de kamerleden 
hun opvattingen hierover hadden kun-
nen afronden? Waarom is zo plotse-
ling vastgesteld, dat in het voorjaar 
van 1977 de bijl zou vallen? 

Wat vindt de Minister van de ken-
schets van prof. Zonderland, dat de 
gang van zaken veel weg heeft van 
'een eindeloos rondrijdende Tour de 
France-karavaan, waarbij ineens wordt 
gezegd, dat op de eerstkomende berg 
de finish zal liggen'? 

Een derde vraag in dit verband: Kan 
er volgens de Minister sprake van zijn, 
dat de kritieken en commentaren uit 
de vakpers behoorlijk zijn verwerkt? 

Ik stel er prijs op, te zeggen dat onze 
bezwaren zich met name op de proce-
dure richten, dit om misverstanden te 
voorkomen. Wij willen ons geenszins 
met zwaar geschut richten op alles wat 
inmiddels is gewrocht. Het is ook niet 
mijn bedoeling, de deskundigheid van 
deskundigen, door voorgaande spre-
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kers genoemd en lof toegezwaaid, in 
twijfel te trekken of zelfs maar discuta-
bel te stellen. Ik meen trouwens niet, 
dat dit in deze discussie expliciet is ge-
beurd. 

Als kleine fractie kennen wi j onze 
mogelijkheden en beperkingen. Mis-
schien ligt het juist daarom op onze 
weg om van iets meer terzijde, iets 
minder hierbij betrokken, iets onbe-
vangener - nu deze kritiek, op de val-
reep, de kop opstak - de kritiek serieus 
in deze parlementaire behandeling in 
te brengen. Wat ik zeg, is omgeven 
met de vereiste reserve en met de no-
dige bescheidenheid. 

Wij hebben, billijkerwijze, ook ken-
nis genomen van het pleit pro, niet al-
leen zoals het hier al uitvoerig is gege-
ven maar met name dat van prof. Van 
der Grinten, getuige diens bijdrage in 
het Nederlands Juristenblad van 9 ok-
tober 1976, waarin hij zegt, dat wan-
neer de Kamer niet bereid is, de ont-
werpen te aanvaarden maar opnieuw 
de discussie hierover wil aangaan, dit 
nog wel eens tien jaar zou kunnen du-
ren. Deze alternatieven liggen heel ver 
uit elkaar, alsof de keuze is tussen van-
daag of over tien jaar. Ik meen dat er 
wel enige marge tussen ligt. 

Toch wijst de heer Van der Grinten, 
aan het einde van zijn artikel, op nog 
een ander, een derde alternatief, na-
melijk wanneer hij zegt: 

'Indien de Tweede Kamer het schrif-
telijk debat met de Minister zou wil len 
voortzetten, dan ware het mijns in-
ziens beter, het werkte beëindigen en 
de volledige hercodificatie van ons pri-
vaatrecht naar het rijk van de illusies te 
verwijzen. De Minister van Justitie zou 
dan beter zijn krachten kunnen geven 
aan partiële herzieningen van ons pri-
vaatrecht waar dit dringend wenselijk 
is'. 

Mijnheer de Voorzitter! Onze fractie 
wi l benadrukken, dat het hierbij gaat 
om een volwaardig alternatief, pas-
send in de lijn van de grote juristen 
Scholten en Meijers. Wij bevinden ons 
dus niet in een zó slecht gezelschap. 
Prof. Schoordijk kan dan ook (WPNR, 
nr. 5314) stellen: 'Als wij het werk van 
Scholten en Meijers raadplegen, tref-
fen wij weinig doorslaggevende argu-
menten voor een totale hercodificatie. 

Integendeel. 
1. De rechtspraak van de Hoge Raad 

geeft weinig aanleiding naar een her-
codificatie van de algemene leerstuk-
ken te verlangen. 

2. Het is naief te menen dat een 
nieuw Burgerlijk Wetboek een pana-
cee zou zijn. Tevens is het naief om te 
menen dat het de rechter bevrijden 

kan van zijn taak om steeds weer ad 
hoc goed recht te doen.'. 

Van Scholten is trouwens ook de be-
roemde uitspraak 'Woorden zijn nooit 
duidelijk'. Wij zouden daaraan wil len 
en kunnen toevoegen: Zelfs nieuw 
Burgerlijk Wetboek-woorden niet. 

Daarmee wil len wij benadrukken dat 
het vaak genoemde voordeel van her-
codificatie, namelijk de rechtszeker-
heid, maar van zeer relatieve betekenis 
is. Wat dat betreft kunnen wij nog veel 
leren van de rechtsontwikkeling el-
ders. Ik denk aan Engeland. Daar heeft 
men onlangs de codificatie van het 
contractrecht laten varen, terwij l toch 
de staf die zich over de law reform 
buigt, vele malen zo groot is. Men 
heeft daar durven erkennen, dat het te 
hoog gegrepen is. De commissie hier-
voor heeft het werk opgeschort en 
heeft zich geconcentreerd op bepaalde 
aspecten van het contractrecht. Van 
meer rechtstheoretische wijziging 
heeft men zich echter verre gehouden. 

Zo ook in Scandinavië, waar in 1947 
de Deense rechtsgeleerde Vinding een 
ontwerp aanbeval voor een nieuw 
Scandinavisch Burgerlijk Wetboek. 
Centraal daarin staat de praktische zin 
en de warsheid van Begrifsjurispru-
denz en constructie van grote, strikt 
theoretische systemen. 

Juist deze hang naar de monumen-
tale constructie spreekt zo sterk in 
boek 6, aldus Schoordijk. Het civiele 
recht aldaar moge op een lappende-
ken lijken, een typering die Meijers 
reeds in 1932 ook voor ons wetboek 
gebruikte, de vraag is bijvoorbeeld of 
de Zweden civielrechtelijk het zo slecht 
vergaat en of, wat Nederland betreft, 
de grote meerderheid der Nederlan-
ders, en ook de grote meerderheid van 
de juristen inclusief, niet nog steeds 
behagelijk wakker wordt onder deze 
lappendekken. 

De Scandinavische landen, de Ver-
enigde Staten, Engeland, Schotland en 
Frankrijk komen alle aan een hercodifi-
catie toe, maar steeds een partiële. 

De vraag dringt zich op of de codifi-
catiegedachte die in het psycholo-
gisch na-oorlogse klimaat van vernieu-
wing wonderwel paste, niet verouderd 
is inmiddels. Nemen juist daarom niet 
de wetgevers ook in dit land niet 
steeds meer hun toevlucht tot zoge-
naamde open normen, ruime aandui-
dingen als redelijkheid en billijkheid? 

Moet niet, nu wi j voor de keuze 
staan ofwel gewijzigde ontwerpen 
marginaal bekijken en door laten gaan, 
of wel ze een behandeling te geven ge-
baseerd op de commentaren die aan 
de nieuwe wetsvoorstellen zijn gewijd, 
in ernst overwogen worden om van 

het grote werk af te stappen en over te 
gaan tot de genoemde partiële herzie-
ningen? 

De heer Geurtsen (VVD): DeheerAb-
ma wil toch niet suggereren dat bij de 
zeer langdurige voorbereiding geen 
rekening is gehouden met de ingeko-
men commentaren? 

De heer Abma (SGP): Ik herinner er-
aan, dat ik in het begin heb gezegd dat 
wi j dachten dat het ons goed recht was 
- nu dit staat te gebeuren en hoewel 
wi j het in eerste instantie aan de des-
kundigen en de commissie hebben 
overgelaten - om juist deze punten 
nog eens in de parlementaire discus-
sie te betrekken, opdat ook wi j met on-
ze beperkte mogelijkheden tot een ver-
antwoorde beslissing kunnen komen. 

De heer Geurtsen (VVD): Ik zal de aller-
laatste zijn, uw goed recht op welk ter-
rein dan ookte bestrijden, maar ik 
moet wel opkomen voor de commis-
sieleden die hun aandacht, ti jd en zorg 
aan de voorbereiding hiervan hebben 
besteed. In uw opmerking zou enig 
verwijt van onzorgvuldig handelen 
door commissieleden gelegen kunnen 
hebben. Ik ben er van zeer nabij getui-
ge van geweest, dat voor zo'n verwijt 
zeker geen plaats is. 

De heer Abma (SGP): Ik heb mij ook 
aangesloten bij de opmerkingen die 
gemaakt zijn over de deskundigheid 
van de deskundigen. Ik wil graag ook 
de commissie daartoe rekenen. 

Er bestaat onzes inziens geen be-
hoefte aan aantasting van de grond-
slagen van onze privaatrechtelijke wet-
geving. Daardoor zou de Nederlandse 
rechter in zijn creatieve rechtsvinding 
slechts worden onderbroken. Er is wel 
behoefte aan een grondige partiële 
vernieuwing. Is de Minister niet van 
mening dat het bruikbare produkten 
oplevert en - dit is ook belangrijk — 
sneller werkt? Kunnen er geen breed 
samengestelde commissies in het le-
ven worden geroepen, die zich met de-
ze specifieke terreinen gaan bezighou-
den? In die commissies zouden des-
kundigen uit de praktijk, uit de advoca-
tuur, uit het bedrijfsleven en van de 
overheid zitting kunnen nemen. Is het 
niet juister pas daarna beschouwingen 
te wijden aan meer rechtstheoretische 
noties? De discussie uit de tachtiger ja-
ren van de vorige eeuw omtrent het 
recht der werkelijkheid is toch al lang 
beslist. Niet door deduceren vanuit 
een vooropgezet rechtstheoretisch ka-
der komt men tot de rechtsregel, maar 
door het induceren met gebruikma-
king van de resultaten van het sociaal-
wetenschappelijk onderzoek en met 
gebruikmaking van datgene wat de 
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praktijk oplevert. Meer dan tot nu toe 
is gebeurd, kome men langs deze weg 
tot nieuwe regels. De onlangs aan-
vaarde regeling van het giraal effec-
tenverkeer en de daarbij toegepaste 
wetgevingstechniek van deze metho-
de en van partiële wetgeving aan de 
hand van de praktijk zijn daarvan een 
goed en zelfs prachtig voorbeeld. 

Wanneer in een kort tijdsbestek een 
zo ingewikkelde materie, met vragen 
over mede-eigendomsrecht, vertegen-
woordiging, beschikkingsbevoegd-
heid, de artikel-2014-problematiek, 
goede trouw enz., efficiënt en op hoog 
niveau geregeld wordt, opent deze 
wetgevingstechniek dan geen wen-
kende perspectieven voor vernieu-
wing van het Burgerlijk Wetboek? Wij 
vinden het overigens zeer illustrerend 
voor het verschil in wetgevingstech-
niek dat, waar het oude BW de term 
'goede trouw' in Boek 6 overboord 
gooit, men vervolgens weer betoogt 
dat in wezen het begrip in stand wordt 
gehouden. De Wet giraal effectenver-
keer spreekt immers van 'bona fides'. 
Uiteraard werken de praktijkmensen 
dag in dag uit op een heilzame manier 
met dit begrip van de goede trouw. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot 
een afronding. Onze fractie vraagt zich 
af, of het geen aanbeveling verdient 
om toch af te stappen van de hubris 
om alles te kunnen vernieuwen en 
over te stappen op een meer partiële 
herziening, waarbij intensief voeling 
zal moeten worden gehouden met de 
praktijk. Uit mijn bijdrage is wel duide-
lijk geworden, dat onze voorkeur daar 
naar uitgaat. Wat ik te berde heb ge-
bracht zou kunnen worden geformu-
leerd als: Wat het Burgerlijk Wetboek 
betreft, willen wi j bouwen en bewaren. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
schorst. 

De vergadering wordt van 13.42 uur 
tot 15.00 uur geschorst. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mee, dat is ingekomen een bericht van 
het overlijden van het oud-lid de heer 
mr. Tiemen Brouwer. 

Namens de Kamer heb ik een brief 
van rouwbeklag gezonden. 

Ik deel mee, dat de bijzondere Com-
missie voor het voorstel van rijkswet 
van het lid De Gaaij Fortman tot wijzi-
ging van de Rijkswet tot invoering van 
de rechtsmiddelen van cassatie, cassa-
tie in het belang der wet en herziening 
in het militair strafprocesrecht (14412, 
R 1065) tot haar voorzitter, heeft be-
noemd het lid Roethof. 
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Aangezien het aantal onderwerpen, 
dat na de vergadering van morgen 
overblijft, zeer gering is, stel ik voor, 
op dinsdag 26 en woensdag 27 april 
a.s. niet te vergaderen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Verder stel ik voor, in 
de vergadering van donderdag 28 april 
a.s. na afhandeling van de verslagen 
van de Commissie voor de Verzoek-
schriften (14 118, nrs. 69 t/m 77) aan 
de orde te stellen: 

a. de behandeling van de ontwerpen 
van (rijks)wet: 

Naturalisatie van Agourd, Agatha en 
29 anderen (14 309, R 1059); 

Naturalisatie van Ahmad, Mateen en 
26 anderen (14369); 

Naturalisatie van Basri, Abdelkader 
en 23 anderen (14370); 

Naturalisatie van Amanupunnjo, 
Martina en 21 anderen (14374); 

Naturalisatie van Banshidhar Shar-
ma, Harijendrepersad en 24 anderen 
(14375); 

Naturalisatie van Anido Perez, Fran-
cisco en 21 anderen (14376); 

Naturalisatie van Abanoun, Moha-
med en 28 anderen (14394); 

Naturalisatie van Abboud, Bassam 
en 23 anderen (14401); 

Naturalisatie van Benes, Sandor Kal-
man en 23 anderen (14403); 

Naturalisatie van Benlahbib, Ahmed 
en 23 anderen (14405); 

Naturalisatie van Amato, Vincenzo 
en 22 anderen (14408); 

Naturalisatie van Bulut, Garibo en 25 
anderen (14427); 

Naturalisatie van Adolph, Jacob en 
37 anderen (14430); 

Naturalisatie van Addis, Achille en 
24anderen (14431); 

Naturalisatie van Abbott, Hilda en 26 
anderen (14432); 

Naturalisatie van de Andrade, Carlos 
Anta'oen21 anderen (14433); 

Naturalisatie van Apte, Surendra 
Shankar en 20 anderen (14434); 

Naturalisatie van Bajnath, Djaan 
Shamlal en 31 anderen (14444) 

(met dien verstande dat voor de na-
turalisatie-ontwerpen nrs. 14369 en 
volgende geldt: indien de voorberei-
ding zal zijn voltooid); 

b. de gezamenlijke behandeling van 
de ontwerpen van (rijks)wet: 

Goedkeuring van het op 29 decem-
ber 1972 te Londen tot stand gekomen 
Verdrag ter voorkoming van de ver-
ontreiniging van de zee door het stor-
ten van afval en vuil, met Bijlagen (Trb. 
1973,172) (13886, R 1027); 

Goedkeuring van het op 4 juni 1974 
te Parijs tot stand gekomen Verdrag 
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ter voorkoming van verontreiniging 
van de zee vanaf het land, met Bijlagen 
(Trb. 1975, 29) (13 931) (indien de voor-
bereiding zal zijn voltooid); 

c. de behandeling van de wetsontwer-
pen: 

Wijziging van de Wet Autovervoer 
Goederen (14384) (indien de voorbe-
reiding zal zijn voltooid); 

Wijziging van de Wet verontreini-
ging oppervlaktewateren (14445) (in-
dien de voorbereiding zal zijn vol-
tooid); 

Ontwerp-Ambtenarenreglement 
Staten-Generaal (met dien verstande 
dat de voorbereiding zal zijn voltooid 
en de behandeling om ± 16.00 uur zal 
beginnen). 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Over de behandeling 
van het wetsontwerp Wijziging van de 
Algemene Bijstandswet (14199) zal ik 
morgen bij de regeling van werkzaam-
heden eventueel een voorstel doen. 

Mevrouw Van Veenendaal-van Meg-
gelen (DS'70): Mijnheer de Voorzitter! 
U hebt een aantal voorstellen achter 
elkaar gedaan. Het eerste daarvan is, 
de volgende week dinsdag en woens-
dag niet te vergaderen. U doet nu het 
voorstel, volgende week donderdag 
de wijziging van de Algemene Bij-
standswet te behandelen, waarbij u 
zegt: ' indien de behandeling zal kun-
nen aanvangen om ongeveer 16.00 
uur'. 

De Voorzitter: Dat heb ik niet gezegd. 
Ik verontschuldig mij ervoor dat ik de 
zaken wellicht ietwat te snel door-
neem. De kwestie van het aanvangen 
om 16.00 uur heeft betrekking op het 
ontwerp-Ambtenarenreglement Sta-
ten-Generaal; de behandeling daarvan 
zal volgende week donderdag niet eer-
der aanvangen dan om 16.00 uur, ove-
rigens indien de voorbereiding zal zijn 
voltooid. 

Mevrouw Van Veenendaal-van Meg-
gelen (DS'70): Ik mag aannemen dat, 
indien de Kamer zal beslissen tot be-
handeling van de wijziging van de AI-
gemene Bijstandswet, naar het inzicht 
van het Presidium op die ene verga-
derdag nog voldoende ruimte is om 
dit allemaal af te werken. 

De Voorzitter: Zeker. Wij hebben uiter-
aard ook nog de gelegenheid om, als 
dit zou moeten, de vergadering tot een 
wat later tijdstip te doen doorlopen, 
voor die ene keer. In ieder geval zal al-
les worden gepland op de donderdag, 
de dag waarop wi j voldoende onder-
werpen hebben om de Kamer zinvol 
bijeen te roepen. 
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Voorzitter 
Mevrouw Van Veenendaal-van Meg-
gelen DS'70): Ik ben bang dat er te veel 
zullen zijn en dat er zal worden uitge-
schoven. 

De Voorzitter: Uiteraard kan er dan 
niet meer worden uitgeschoven. Als er 
nog iets valt uit te schuiven, dan is dat 
het tijdstip van de vergadering. Dat zal 
dan niet om 23.00 uur zijn, maar op het 
tijdstip dat het de laatste spreker be-
lieft zijn mond te houden. Als wordt 
besloten om het door mevrouw Van 
Veenendaal bedoelde wetsontwerp te 
behandelen, dan kan dat zeer wel in de 
donderdag worden ingepast. Dit is in 
het onderling overleg duidelijk geble-
ken. 

Het Presidium heeft met eenparigheid 
van stemmen besloten te stellen in 
handen van een bijzondere commissie 
de Nota Uitgangspunten voor een be-
leid inzake de hulpverlening aan drug-
verslaafden (14417). 

Aan de orde is de behandeling van het 
ontwerp van rijkswet Verhoging van 
de deelnemingen in de Bretton 
Woods- instellingen (14310, R 1060). 

Dit ontwerp van rijkswet wordt zonder 
beraadslaging en, na goedkeuring van 
de onderdelen, zonder stemming aan-
genomen. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van de wetsontwerpen 

Vaststelling van Boek 3 van het 
nieuwe Burgerlijk Wetboek (3770); 

Vaststelling van Boek 5 van het 
nieuwe Burgerlijk Wetboek (4572); 

Vaststelling van Boek 6 van het 
nieuwe Burgerlijk Wetboek (7729). 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Minister Van Agt: Mijnheer de Voorzit-
ter! Bij de behandeling van de Boeken 
3, 5 en 6 van het nieuwe Burgerlijk 
Wetboek is het alsof wi j ons bevinden 
op een zonnige hoogvlakte, door de 
grimmige bergen van de politieke ac-
tualiteit omringd. Het is begrijpelijk dat 
in deze Kamer bij actuele politieke 
vraagstukken de strijd hoog oplaait. 
Het is dan ook een verkwikking dat 
over deze vernieuwing van ons bur-
gerlijk recht in de Tweede Kamer een 
zo grote eensgezindheid bestaat. Ik 
ben daar verheugd over. Het burger-
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lijk recht is bij uitstek dat deel van het 
recht waarmee ieder te maken heeft. 
Het is de rechtssfeer waarin de burger 
ademt, de grond onder zijn voeten. 

De geachte afgevaardigde de heer 
De Gaaij Fortman heeft dat met een 
aantal sprekende voorbeelden toege-
licht. Zo deed ook mevrouw Haas-Ber-
ger. Zo deed de heer Geurtsen en zo 
sprak mevrouw Lückers-Bergmans. 
Het is inderdaad dat deel van het recht 
waarmee elkeen die in ons land woont 
elke dag te maken krijgt. 

Met de openbare behandeling van 
deze drie boeken tegelijk zet de Kamer 
een historische schrede. Het vooront-
werp - het groene boek - van Boek 3 is 
nog geheel door Meijers gereed ge-
maakt in 1954. Na zijn overlijden is het 
voorontwerp van Boek 5 voltooid in 
1955 op de grondslag van Meijers' 
concept. Het is voltooid door het drie-
manschap J. Drion, Eggens en De 
Jong. 

Het voorontwerp van Boek 6 is ook 
gereed gemaakt door het drieman-
schap, waarin inmiddels Eggens in 
1958 door De Groot was opgevolgd. 
Het voorontwerp van Boek 6 kwam in 
1961 gereed. De regeringsontwerpen 
dateren uit de goede wijnjaren 1954, 
1957 en 1964. 

Er ligt een lange periode tussen toen 
en nu. Jarenlang is er geklaagd, dat 
het werk aan het nieuwe BW te traag 
verliep. Nu hoort men hier en daar de 
klacht, dat het de laatste maanden te 
vlot gaat. Het is goed, hier met alle 
sprekers wier namen ik noemde, vast 
te stellen, dat het verhoogde tempo 
verantwoord is geweest en geen scha-
de heeft gedaan aan de te betrachten 
degelijkheid. 

Meijers is de voorbereiding van het 
grote werk begonnen met het op grote 
schaal raadplegen van de praktijk. De 
indrukwekkende lijst van consultaties 
die hij heeft gedaan, is te vinden in de 
aanbiedingsbrief van 6 april 1954 ten 
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geleide van de eerste vier Boeken aan 
de Koningin. 

Zoals men weet, heeft vele jaren de 
gelegenheid bestaan, de oorspronke-
Iijke ontwerpen van de Boeken 2, 5 en 
6 te bespreken en bijdragen aan het 
voortgaande beraad erover te leveren. 
Met vele kringen van de praktijk - ik 
zeg dit met name tot de geachte afge-
vaardigde de heer Abma - is recht-
streeks overleg gevoerd. Ik knoop hier-
aan vast een woord van uitdrukkelijke 
dank aan alle juristen uit de Orde van 
Advocaten, de Broederschap van No-
tarissen, de Vereniging voor Recht-
spraak en het bedrijfsleven, die hier-
voor ti jd en kundigheid ter beschikking 
hebben gesteld. 

Mijnheer de Voorzitter! Het resultaat 
van dit alles is in de gewijzigde ont-
werpen van de drie Boeken verwerkt: 
Boek 3 is onder leiding van Langemeijer 
in maart 1971 gereedgekomen, Boek 5 
is onder leiding van Beekhuis in oktober 
1972 tot voltooiing gebracht en Boek 6 
is in januari van het vorige jaar afgele-
verd onder leiding van mr. Snijders, 
die thans regeringscommissaris voor 
de drie Boeken gezamenlijk is. Het 
heeft mij zeer verheugd, dat veel 
woorden van lof zijn gesproken voor 
zijn bekwaamheid en toewijding. Ik 
maak deze lof zeer gaarne in deze 
openbare vergadering tot de mijne. 

Dankbaar ben ik ook voor het vele 
werk dat door de ambtenaren van het 
departement, in het bijzonder die van 
de Stafafdeling Wetgeving Nieuw BW, 
in de loop der jaren is verricht. Dit 
werk moest worden gedaan, terwijl de 
discussie over het bestaansrecht van 
het project voortging en in de zeker-
heiddathet nog vele jaren zou duren, 
voordat de werkers de eindprodukten 
van hun noeste arbeid zouden kunnen 
aanschouwen. 

Na de openbaarmaking van de ge-
wijzigde ontwerpen van de Boeken 3, 5 
en 6 heeft opnieuw gelegenheid be-
staan voor de mensen uit de doctrine 
en de betrokkenen uit de praktijk, zich 
over de herziene teksten uit te laten. 
Velen hebben daarvan gebruik ge-
maakt. Men denke aan de artikelense-
rie die over elk van de boeken in het 
W.P.N.R. verscheen. Ook heeft over elk 
van deze boeken daarna opnieuw, in 
beperkter vorm, overleg met de men-
sen van de praktijk plaatsgevonden. 
Het resultaat van al die inspanningen 
en verrichtingen is verwerkt in de no-
ta's van wijzigingen die in de afgelo-
pen maanden ten aanzien van elk van 
de boeken zijn verschenen. Nu is het 
ogenblik gekomen, dit werk in deze ka-
mer tot een afsluiting te brengen. 'Li-
tes finiri oportet', oftewel - in de geest 
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Van Agt 
van de eerste voorzitter van de kamer 
zal ik het onmiddelli jk vertalen - 'aan 
de discussie dient een einde te ko-
men'. 

Wij zetten vandaag een grote stap, 
een historische schrede, maar het is 
geen onberaden stap. Wanneer de tijd 
rijp is - naar ook mijn overtuiging is 
het nu zover - moet men die stap ook 
durven zetten. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Abma heeft uitdrukkelijk naar mijn me-
ning gevraagt over de vergelijking die 
de hooggeleerde Zonderland heeft ge-
maakt in een artikel dat aan de voor-
avond van deze beschouwingen is ver-
schenen. De schrijver gebruikt hierin 
het beeld van een Tour de France die 
zonder einde leek en waarin plotseling 
werd bekendgemaakt dat de laatste 
etappe op de berg van 20 april zou 
worden verreden. Dit is een aardig 
beeld, maar het strookt niet met de 
werkelijkheid. Op 6 april van het vorige 
jaar heb ik bij de behandeling in de 
Eerste Kamer van de Invoeringswet 
van Boek 2 verklaard dat de Tweede 
Kamer, met name de vaste Commissie 
voor Justitie uit die Kamer, ernaar 
streefde om de behandeling van de 
Boeken 3,5 en 6 in deze Kamer in het 
voorjaar van 1977 af te ronden, zulks 
ingevolge het tijdschema dat aan het 
einde van 1975 hiervoor was opge-
steld. Toen, dat is dus ongeveer een 
jaar geleden, zijn ook de advertenties 
verschenen waarin belanghebbenden 
en belangstellenden werden opgeroe-
pen om andermaal hun oordelen en 
commentaren over de toen beschikba-
re teksten te leveren, opdat daarmee 
wederom rekening zou kunnen wor-
den gehouden voordat de eindbeslis-
singen zouden worden genomen. Ik 
ben de vaste Commissie voor Justitie 
uit deze Kamer zeer dankbaar dat zij 
het initiatief heeft genomen tot de af-
ronding van de voorbereiding van de-
ze drie ontwerpen van wet in deze zit-
tingsperiode. Ik meen dat ik niemand 
tekort doe, wanneer ik daarbij een bij-
zonder woord van waardering uit-
spreek voor de bekwame en energieke 
voorzitter van de Commissie, Mr. 
Geurtsen. 

Ik wil mij ook aansluiten bij het res-
pect en de erkentelijkheid die in deze 
Kamer zijn verwoord voor de heer Jan-
sen, die de vaste Commissie voor Jus-
titie de jaren door ter zijde heeft ge-
staan en een bijkans gigantische ar-
beid heeft verricht om de vele proble-
men die aan de orde waren in kaartte 
brengen. Hij heeft belangrijk werk ge-
leverd, een grote bijdrage aan het werk 
van de vaste Commissie voor Justitie. 

Dat heeft geresulteerd - zoals de 
voorzitter van de commissie zoeven 
tot uitdrukking heeft gebracht - in een 
reeks van wijzigingen in de ontwer-
pen, die de Regering aanvankelijk ter 
tafel had gebracht. 

In de wordingsgeschiedenis van de-
ze wetsontwerpen weerspiegelt zich 
de ontwikkeling van het recht in de 
laatste tientallen jaren. Het is goed 
hieraan toe te voegen dat het recht 
zich zonder twijfel ook na de inwer-
kingtreding van het nieuwe Burgerlijk 
Wetboek verder zal ontwikkelen. Het 
wetboek is hierop ook afgestemd. In-
passing van nieuwe wetgeving in het 
nieuwe B.W. zal veel gemakkelijker zijn 
dan in het huidige recht. Ook is de no-
dige ruimte gelaten voor verdere ont-
wikkeling van het recht door de rech-
ter. Ten slotte zal ook de rechtsweten-
schap haar bijdrage tot de ontwikke-
ling van het recht moeten blijven leve-
ren. Men heeft vaak gezegd, dat het 
nieuwe BW op de rechtswetenschap 
stimulerend heeft gewerkt en ik meen 
dat dat stellig zo is. Invoering van het 
nieuwe recht zal voortgaande door-
denking daarvan niet overbodig ma-
ken. De wetgever moet dat niet uitslui-
ten en hij kan dat ook niet. 

Ik ben ervan overtuigd, dat deze wets-
ontwerpen aldus zijn ingericht en ge-
formuleerd, dat de voortgaande ont-
wikkeling van het recht daardoor niet 
wordt belemmerd. In die wetsontwer-
pen zijn de vruchten van rechtsweten-
schap en rechtspraak als een verwor-
ven bezit bijeengebracht in een sa-
menhangend geheel, maar zij vormen 
niet een ijzeren systeem dat stelling 
kiest in dogmatische vragen en het is 
niet een bastion dat is afgesloten naar 
de toekomst. Er is naar gestreefd door 
concrete regels de rechtszekerheid te 
bevorderen, maar toch voldoende 
ruimte te laten om ook aan toekomsti-
ge behoeften te kunnen voldoen. 

Mijnheer de Voorzitter! Voor u ligt 
een zeer belangrijk stuk wetgeving: de 
kern van het nieuwe wetboek. Men kan 
zich afvragen: Was dit nodig? Deze 
vraag heeft vanmorgen weer geklon-
ken en het is goed dat deze nogmaals 
haar beantwoording vindt. 

Het gaat om het volgende. Onze hui-
dige wet, daterend uit 1838, gaat via 
de Code Civil terug op de maatschap-
pelijke ontwikkeling en de rechtsont-
wikkeling van de late 18de eeuw. De 
wettekst raakt ondanks allerlei partiële 
herzieningen hoe langer hoe meer 
achterop. Het rechtsleven verwijdert 
zich hoe langer hoe meer van de ge-
schreven tekst van het Burgerlijk Wet-
boek. Men kan dankbaar zijn en be-
wondering hebben - die bewondering 

is vanmorgen geuit en die deel ik -
voor de wijze waarop de rechter in ons 
land erin is geslaagd leemten te vul-
len, zonder de ogen te sluiten voor de 
bezwaren die kleven aan een ontwik-
keling door rechtersrecht alleen. De 
rechter beslist immers over het hem 
voorgelegde geval. Dat betekent dat 
hij het niet in de hand heeft hoe en 
wanneer het geval hem wordt voorge-
legd. Zo kunnen belangrijke vragen 
over de inhoud van ons recht jaren 
blijven openstaan. Het betekent ook 
dat de rechter veelal alleen maar een 
onderdeel van een systematisch ge-
heel voor zich krijgt en zijn beslissing 
dan ook daartoe moet beperken. Dan 
blijft - en soms rijst - de vraag in hoe-
verre de beslissing gevolgen heeft 
voor andere onderdelen van het ge-
heel en hoe deze past in het verouder-
de raamwerk. De verouderde wet blijft 
het raamwerk waarbinnen de rechter 
zijn uitspraken moet voegen. Waar de 
wet een systeem heeft vastgelegd, kan 
de rechter er geen ander systeem 
naast zetten. Deze gegevens moeten 
tot rechtsonzekerheid leiden. Daarvan 
zijn de burgers die onder het wetboek 
leven ten slotte de dupe. Het is de taak 
van de wetgever om de hoofdlijnen, 
ook van ons burgerlijk recht, zo duide-
lijk mogelijk aan te geven, ledere on-
duidelijkheid brengt onzekerheid die 
pas in een procedure van wellicht ja-
ren tot opheldering kan worden ge-
bracht. 

De vraag wordt wel gesteld - de 
heer Abma deed dit vanmorgen - o f 
niet beter met partiële herzieningen 
kan worden gewerkt. Dat is een werk-
wijze die zeker het overwegen waard is 
en ook wel in praktijk wordt gebracht 
voor bepaalde onderdelen van het 
burgerlijk recht, zoals de bijzondere 
contracten. Voor de materie die ons 
thans bezighoudt, namelijk het vermo-
gensrecht in zijn totaliteit, is dat onmo-
gelijk. De onderdelen daarvan hangen 
zo nauw met elkaar samen dat men ze 
niet los van elkaar kan behandelen. 
Dat blijkt ook uit de geschiedenis van 
ons huidige BW. In de loop van de tijd 
is het op talrijke punten door partiële 
herzieningen vernieuwd. Maar heel 
weinig vernieuwing is er echter ge-
weest en kon er ook zijn op het gebied 
dat door de boeken 3, 5 en 6 wordt be-
streken. Vervanging van één steen is 
nauwelijks mogelijk zonder het gehele 
bouwwerk in de steigers te zetten. 

Ik wil dit onderdeel van mijn be-
schouwing afsluiten met uitdrukkelijk 
te verklaren dat ik van harte instem 
met de wijze waarop en de argumen-
ten waarmee de geachte afgevaardig-
den De Gaaij Fortman, Haas-Berger, 
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Van Agt 
Geurtsen en Lückers-Bergmans van-
morgen stelling hebben genomen te-
gen de argumentatie die de heren Zon-
derland en Van Dunne onlangs weer 
hebben aangevoerd tegen deze alge-
hele hercodificatie van ons privaat-
recht. Ik deel hun beschouwingen en 
houd staande dat wi j met volharding 
en overtuiging moeten voortgaan op 
de ingeslagen weg. Wat vandaag ge-
beurt, is niet de vaststelling van een 
nieuw vermogensrecht als hamerstuk. 
Het is het afleggen van de laatste etap-
pe van een lange weg die Regering en 
Kamer gezamenlijk hebben wil len 
gaan. 

De heer Geurtsen heeft gevraagd 
hoe het staat met de voortgang van de 
behandeling van het wetsontwerp tot 
vernieuwing van ons bewijsrecht. 

'Waar blijft de memorie van ant-
woord aan de Tweede Kamer op dat 
wetsontwerp?' Die memorie laat in-
derdaad al een hele ti jd op zich wach-
ten. Tot verklaring daarvan draagt bij 
dat het departement een tijd heeft ge-
wacht op het uitbrengen van een ad-
vies van de staatscommissie burgerlijk 
recht over de partijverklaring maar ook 
is het een feit dat het ontwerp heeft 
moeten wijken voor andere projecten 
van wetgeving waarom door de Sta-
ten-Generaal met nog meer klem werd 
gevraagd. Ik hoop niet dat iemand het 
mij euvel duidt als ik zeg dat een voor-
deel van het feit dat het kabinet nu nog 
slechts in ontluisterde staat leeft zou 
kunnen zijn dat nu alsnog ruimte ont-
staat voor het afwikkelen van projec-
ten als deze, omdat andere claims nu 
niet meer onmiddelli jk behoeven te 
worden ingewil l igd. Ik vind dat de me-
morie van antwoord aan deze Kamer 
op het ontwerp bewijsrecht nu niet 
lang meer op zich mag laten wachten. 
Ik voeg eraan toe - de heer Geurtsen 
weet dit ongetwijfeld - dat het nieuwe 
bewijsrecht beschikbaar zal moeten 
zijn wanneer wi j het nieuwe BW tot in-
voering gaan brengen. 

Zeer belangwekkende beschouwin-
gen zijn gehouden door de heren De 
Gaaij Fortman en Geurtsen over de 
plaats van het eigendomsrecht in de 
maatschappij van heden, de sociale 
functie van de eigendom, zoals de 
heer De Gaaij Fortman het formuleer-
de. Ik heb deze beschouwingen be-
schouwd als complementair, tot mijn 
vreugde niet als fundamenteel ver-
schillend, wel met verschillen van ac-
centuering. Dat hierover geen funda-
mentele verdeeldheid in deze Kamer 
bestaat, is ook al gebleken uit het feit 
dat alle parlementariërs die aan het 
project hun bijdrage hebben geleverd, 

elkaar hebben kunnen vinden in de 
wijziging die de heer De Gaaij Fortman 
heeft voorgesteld in de formulering 
van het centrale artikel over de eigen-
dom. 

Ik heb mijn antwoord ingeleid met 
het uiten van vreugde over de eensge-
zindheid waarmee deze ontwerpen in 
deze Kamer kunnen worden bespro-
ken. Ik wil besluiten met het uiten van 
dankbaarheid aan de Kamer, omdat wi j 
in de demissionaire nadagen van het ka-
binet in genieën overleg deze belang-
rijke wetsontwerpen nog kunnen afron-
den. Ik heb het zeer gewaardeerd dat 
enkele geachte afgevaardigden - het 
kan zelfs het behoud van het project 
betekend hebben - , waarbij ik met name 
denk aan de heer De Gaaij Fortmanen 
mevrouw Haas-Berger, bereid zijn ge-
weest om enkele amendementen die 
van controversiële aard bleken te zijn, 
in te trekken, opdat deze wetsontwer-
pen hun weg naar de Eerste Kamer 
zouden kunnen vinden. 

Ik heb daarvoor grote waardering. Ik 
heb er natuurlijk kennis van genomen 
dat dit niet betekent dat zij afstand zou-
den hebben gedaan van de gedachten 
die achter die amendementen staken. 
Ik heb begrepen dat de discussie over 
die onderwerpen zal worden herno-
men, wanneer hier de invoeringswet-
ten worden neergelegd. Dat zal niet 
lang meer behoeven te duren. De 
voorbereiding van de invoeringswet-
geving is al begonnen en al een eind 
op streek. De aanvaarding door het 
parlement van deze centrale wetsont-
werpen zal ook ongetwijfeld werken 
als een bemoediging van de zwoegers 
op het departement. 

Toen de opdracht tot het ontwerpen 
van een nieuw BW - en dat is aan-
staande maandag precies 30 jaar gele-
den - verleend werd, heeft men wel 
het belang ervan beseft, maar niet de 
omvang van het werk dat men hier-
mee op zich laadde. Dat is ons in de 
loop der jaren wel duidelijk geworden. 
Wij hebben echter gelukkig de moed 
niet opgegeven. Het hoofdgebouw 
staat nu eindelijk voor ons. Natuurlijk, 
er moet nog zeer veel werk worden 
verricht voordat de bouw is voltooid 
en het gebouwde kan worden betrok-
ken. Nu het 'point of no return' van-
middag zal worden gepasseerd, zal 
wat er nu nog te doen valt, ons licht 
vallen als wij zien wat er al gedaan is. 

Nu de bouw zo ver gevorderd is, 
kan, de vlag op het dak worden ge-
plant. 

De Voorzitter: Uit hoffelijkheidsover-
wegingen heb ik in de aanvang van 
zijn redevoering de Minister niet willen 
onderbreken. Mij is echter niet ont-

gaan dat hij op dat moment sprak over 
'de echte Voorzitter van deze Kamer'. 
Ik neem aan dat de Minister daarmee 
niet bedoelt te zeggen dat, wanneer de 
heer Vondeling er niet is, op deze stoel 
een onechte voorzitter zou zitten! 

Het lid Tilanus vervangt het lid Kleis-
terlee op de voorzittersstoel. 

D 
De heer Snijders (regeringscommis-
saris): Mijnheer de Voorzitter! Het is 
mij een plezier te kunnen beginnen 
met te danken voor de vele vriendelij-
ke woorden die tot mij gesproken zijn. 
Ik denk - en ik vat dit zo op, anders zou 
het schaamrood mij helemaal op de 
kaken komen - dat die woorden voor 
een goed gedeelte over mijn hoofd 
heen zijn gericht tot het resultaat van 
het werk dat voor een heel groot ge-
deelte door anderen dan door mij is 
gedaan. 

Ik wil hieraan meteen vastknopen 
dat ik graag vriendelijke woorden re-
tourneer tot de Kamer. De artikelen 
van de heren Van Dunne en Zonder-
land maken mij dit gemakkelijk te 
doen. Zij geven een extra reliëf aan 
wat ik nu zal zeggen: Ik wi l graag mijn 
dankbaarheid uitspreken voor de kwa-
liteit en de aandacht van het weerwerk 
dat is gegeven. Ik denk met name aan 
het weerwerk van het afgelopen jaar 
het mondelinge overleg over de drie 
boeken en de daarna gehouden open-
bare commissievergadering. 

Wanneer men bij elkaar optelt wat 
de bijdrage van de Kamer aan het 
eindresultaat geweest is, dan is dat 
heel wat. Daarbij moet men niet alleen 
denken aan de amendementen die 
hier ter tafel l iggen, maar men moet 
vooral denken aan wat als gevolg van 
de discussies die hebben plaatsgevon-
den, zijn weerslag heeft gevonden in 
de nota's van wijzigingen die op het 
mondeling overleg telkens zijn ge-
volgd. 

Men heeft het werk aan het nieuwe 
Burgerlijk Wetboek wel eens vergele-
ken met een ijsberg, waarvan alleen 
maar een top is te zien in de parlemen-
taire stukken. Daarin zit wel iets waars. 
Dat is te wijten aan de op zich zelf on-
vermijdelijke maar betreurenswaardi-
ge situatie, dat men nu eenmaal niet 
van alles wat uit de literatuur en uit de 
praktijk naar voren is gekomen en van 
alles wat daarvan gebruikt is, in de 
parlementaire stukken verantwoor-
ding kan afleggen. Dat kan alleen maar 
voor bepaalde belangrijke punten. Het 
is in elk geval in de parlementaire stuk-
ken betreffende het nieuwe Burgerlijk 
Wetboek in veel ruimere mate ge-
beurd dan in de wetgeving in het alge-
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meen gebruikelijk is. Toch kan men 
nog steeds van een ijsberg spreken. 
Die vergelijking gaat, zo heb ik erva-
ren, ook op voor het werk van de vaste 
Commissie voor Justitie. Ik denk dan 
met name aan het voorbereidende 
werk, dat de heer Jansen daarvoor ge-
leverd heeft. Dat is werk geweest van 
wetenschappelijk niveau. Het is echter 
ook belangrijk, dat de heer Jansen een 
praktijkjurist is. Ik weet, dat ook dat op 
zijn voorstellen van invloed is ge-
weest. 

De commissie heeft zich uit verstan-
dige overwegingen beperkt tot politie-
ke punten. Dat heeft gemaakt, dat een 
groot deel van het werk van de heer 
Jansen, dat natuurlijk voor de com-
missie bestemd was, ook van veel nut 
is geweest voor het departement. Ik 
denk aan die dingen, die de Kamer zich 
niet heeft aangetrokken, omdat zij niet 
tot die politieke punten behoorden. 
Ook het departement heeft zo van het 
werk van de heer Jansen in ruime mate 
kunnen profiteren. Ik verklap geen ge-
heim, wanneer ik zeg, dat vele van de 
opmerkingen van de heer Jansen hun 
weg buiten de voorlopige verslagen 
om naar het departement gevonden 
hebben en daar ook tot wijzigingen 
hebben geleid, vooral in het gewijzig-
de ontwerp van Boek 6. 

Met al deze vriendelijke woorden 
lijkt het erop, dat wi j er nu al zijn, maar 
wi j zijn er herhaaldelijk aan herinnerd, 
dat er nog altijd de invoeringswetten 
zijn. Aan die invoeringswetten wordt -
de Minister heeft dat zoeven al gezegd 
- op het ogenblik al gewerkt. Ons is 
min of meer in het vooruitzicht 
gesteld, dat op dat gebied ook nog een 
inbreng van de Kamer te verwachten 
is. Het lijkt mij goed hieraan nog eens 
toe te voegen, dat de gretigheid, waar-
mee de Regering instemming heeft 
betuigd met hier ingediende amende-
menten, wel aantoont, dat iedere bij-
drage van de Kamer inzake het nieuwe 
Burgerlijk Wetboek in beginsel bijzon-
der welkom is. 

Er zijn zelfs een aantal onderwerpen 
aan de orde gesteld, die bij de invoe-
ringswetten al aan de orde zouden 
kunnen komen. Ik noem er enkele, om-
dat zij op een dergelijke wijze ter spra-
ke zijn gebracht, dat het goed is er nu 
al iets over te zeggen. Drie onderwer-
pen wil ik in het bijzonder vermelden. 
In de eerste plaats is er de produkten-
aansprakelijkheid, die het in Boek 6 op 
het ogenblik al gebracht heeft tot een 
kopje, waaronder een lege afdeling zit. 
Dat betekent, dat daaraan in de invoe-
ringswet in ieder geval aandacht moet 
worden besteed. Dat staat nu al vast. 

Het is ook heel gemakkelijk want het 
materiaal daarvoor ligt in feite al ge-
reed. Er is op dit gebied een verdrag 
van de Raad van Europa, dat voor te-
kening is opengesteld. Daarvan zal 
moeten worden overwogen in hoeverre 
dat voor Nederland aantrekkelijk is. In 
de tweede plaats is er in een vrij verge-
vorderd stadium een richtlijn van de 
EG in de maak. Er bestaat goede hoop, 
dat die tot wetgeving kan leiden tegen 
de t i jd, dat het tot invoering moet ko-
men. 

Het tweede onderwerp, dat ter spra-
ke gebracht is, is de ongeoorloofde 
mededinging. Aanvankelijk was ook 
daarvoor in het gewijzigd ontwerp van 
Boek 6 een kopje opgenomen. Dat 
kopje luidde: ongeoorloofde mededin-
ging. Wanneer men nu keek naar wat 
daar zou worden ondergebracht, dan 
zag men dat er op twee dingen werd 
gewezen. In de eerste plaats werd er 
gewezen op een wetsontwerp betref-
fende misleidende reclame, dat in aan-
tocht is en in de tweede plaats werd er 
gewezen op mogelijke internationale 
ontwikkelingen, die tot verdere aan-
vull ingen zouden leiden. Ons is toen, 
niet ten onrechte, door een van de le-
den van de Kamer verweten, dat dat 
kopje in feite een kwestie van mislei-
dende reclame was. Dat was, onbe-
doeld, ook wel enigszins waar. Im-
mers, eigenlijk kondigde het meer aan 
dan er achter schuilde. Dat is de reden 
geweest om het kopje te schrappen. 

Ik voeg echter direct hieraan toe - ik 
zeg dit met name tot de heer Geurtsen 
- dat hiermee in materiële zin niets is 
veranderd. Het is nog steeds de be-
doeling, dat op de betreffende plaats 
iets zal komen te staan over het punt 
'misleidende reclame' en dat, naarma-
te hieraan behoefte bestaat, in deze af-
deling verdere onderwerpen zullen 
worden opgenomen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het derde 
onderwerp dat aan de orde is gesteld 
en dat met de invoeringswet te maken 
heeft, betreft de aansprakelijkheid van 
ouders voor jeugdigen. Met name me-
vrouw Haas heeft hierover gesproken. 
Zij heeft in de eerste plaats volkomen 
terecht gewezen op het belang van het 
verzekeringsaspect van deze kwestie. 
Dit is inderdaad heel belangrijk ge-
weest. Het heeft met name geleid tot 
de vaststelling van de leeftijd van 14 
jaar. 

Ik zou hierover in de eerste plaats 
willen zeggen dat het voor de hand ligt 
om in het kader van de invoeringswet 
opnieuw te bezien, hoe het op dat mo-
ment gesteld is met het verzekerings-
aspect. Ik verwacht niet dat dit tot wi j -
zigingen zal leiden, maar het is niet uit-
gesloten. 

Bovendien vraag ik mij af, of hierbij 
niet enigszins sprake is van een mis-
verstand. Bij het verzekeringsaspect 
moet in de eerste plaats worden ge-
dacht aan de op het ogenblik gebruike-
lijke verzekeringen 'WA-particulier'. Zij 
dekken mede de aansprakelijkheid van 
jeugdigen zelf, voor zover zij tot het 
gezin behoren (in sommige gevallen 
ook daarbuiten). Het betekent, dat 
wanneer sprake is van zo'n verzeke-
ring - hetgeen dikwijls het geval zal 
zijn - en een jeugdige schade veroor-
zaakt, door een onrechtmatige daad, 
de schade in beginsel door de verzeke-
ring wordt gedekt en betaald. De ge-
vallen waarin sprake is van opzet van 
de jeugdige vallen echter hierbuiten. 

Ik heb de indruk, dat het resultaat 
dan heel dicht nadert tot hetgeen me-
vrouw Haas voor ogen staat. De grote 
moeilijkheid is gelegen in de aanspra-
kelijkheid van ouders wanneer sprake 
is van opzet. 

Mevrouw Haas-Berger (PvdA): De dis-
crepantie was hierin gelegen, of de 
leeftijdsgrens bij 14 of bij 16 jaar zou 
moeten worden gelegd. Uw redene-
ring, tijdens de OCV, was: Gesteld dat 
wordt besloten tot een uitbreiding tot 
16 jaar, dan is dat, gezien de noodzake-
lijke premieverhoging, financieel niet 
mogelijk doordat de golf van geweld-
misdrijven in deze leeftijdscategorie zo 
hoog is. Om deze reden zou dekking 
niet mogelijk zijn. Het gaat erom, dat in 
deze gevallen sprake is van opzet en 
dat de verzekering niet hiervoor geldt. 
Nemen wij alleen maar de gevallen 
van schuld en van grove schuld in aan-
merking, dan is het de vraag, of ook 
sprake zou zijn van een sterk premie-
verhogend effect. Het is mijn vraag, of 
zou kunnen worden nagegaan welk ef-
fect dit zou hebben en of dit aan de or-
de kan worden gesteld bij de behande-
ling van de invoeringswet. 

De heer Snijders: Ik begrijp het nu be-
ter. Wat ik eerder heb gezegd impli-
ceert, dat dit waarschijnlijk geen zwaar 
premieverhogend effect zal hebben. In 
de literatuur is echter vaak gepleit voor 
het verhogen van de leeftijdsgrens tot 
16 jaar, waarbij met name wordt ge-
dacht aan vernielingen en dergelijke. 
Het gaat om schades waarvan de ver-
oorzaking in de sfeer van het strafrecht 
ligt. Dit is waarvoor de assuradeuren 
bang zijn. De zaak zal echter bij de be-
handeling van de invoeringswet weer 
aan de orde komen, juist omdat de 
maatschappelijke verhoudingen op 
het moment van de inwerkingtreding 
belangrijk zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil ten 
slotte kort ingaan op het betoog van 
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de heer Abma. Deze heeft ingehaakt 
op de beide artikelen die reeds ter 
sprake zijn geweest in het begin van 
wat ik heb gezegd. De heer Abma 
sprak met name zijn twijfel uit over de 
codificatiegedachte in het algemeen. 
Dit is een opmerking die op zich zelf 
niet zonder belang is, want de vraag 
'een nieuw BW of niet?' is in belangrij-
ke mate afhankelijk van het antwoord 
op de algemenere vraag, of men al 
dan niet codificatie wi l . 

Ik zou daarop twee dingen wil len 
zeggen. In de eerste plaats zal men, 
wanneer men kijkt naar wat er in de 
wereld op dit gebied de laatste tijd is 
gebeurd, bepaald niet kunnen zeggen 
dat de codificatiegedachte op haar re-
tour is. Ik kijk dan eerst naar de nieuwe 
wereld, naar met name de Verenigde 
Staten. Dan denk ik niet zo zeer aan de 
restatementsgedachte die in de litera-
tuur geuit is, maar aan - dat is voor 
Amerika een heel belangrijk ding - de 
totstandkoming na de oorlog van de 
Uniform Commercial Code. Dat is een 
codificatie niet van het burgerlijk recht 
als geheel, ook niet van het handels-
recht wat de naam enigszins zou doen 
vermoeden, maar toch van een groot 
terrein van handelsrecht en burgerlijk 
recht. 

Daarbij moet men dan bedenken dat 
de Verenigde Staten bestaan uit een 
groot aantal afzonderlijke staten die 
een federatie vormen en die ieder een 
eigen rechtsstelsel hebben. Wat de 
Uniform Commercial Code dan ook 
doet is in het kader van een codificatie 
unificatie tot stand brengen. Zij doet 
dat door een in 1958 tot stand ge-
brachte modelwet, die vervolgens in 
de loop van de tien è vijftien jaar die 
daarop gevolgd zijn in de wetgeving 
van ieder van de nationale staten van 
Amerika moest worden opgenomen en 
ook opgenomen is. Deze ontwikkeling 
op het gebied van de common law is 
een belangrijke aanwijzing, dat de co-
dificatiegedachte daar duidelijk veld 
wint. 

In hetzelfde kader kan men ook den-
ken aan Engeland, waar de codificatie-
gedachte het voorshands nog wel niet 
gehaald heeft, maar daarover in elk 
geval een hele discussie is losgeko-
men, die voor de oorlog volstrekt on-
denkbaar zou zijn geweest. 

Voor de rest kan in de nieuwe we-
reld gewezen worden op Quebec, de 
Franstalige provincie van Canada, 
waar een hercodificatie aan de gang is 
en haar voltooiing nadert. 

Dan is er een belangrijke codificatie-
beweging in landen die wat verder van 
ons af staan, namelijk in Oost-Europa. 

In de afgelopen jaren is daar een hele 
serie nieuwe wetboeken tot stand ge-
komen, waarvan vooral dat van Hon-
garije uit 1959 ook wel eens in de par-
lementaire stukken wordt geciteerd en 
gebruikt. 

Ten slotte wat West-Europa betreft 
kan worden gewezen op het BW van 
Portugal uit 1958. Buiten het terrein 
van het eigenlijke burgerlijk recht, na-
melijk op dat van het burgerlijk proces-
recht, kan verder worden genoemd het 
Belgische Gerechtelijk Wetboek van 
1967. Materieel burgerlijk recht is dit 
niet, maar het duidt ook niet op een af-
sterven van de codificatiegedachte. In-
tegendeel. Ik dacht dat die nog spring-
levend was. 

Wel moet ik daar onmiddelli jk iets 
aan toevoegen. De heer Abma wijst op 
de open normen, waar Zonderland het 
over heeft. Zonderland heeft in zoverre 
gelijk dat in een moderne codificatie 
open normen een niet onbelangrijke 
rol spelen. Men vindt dat ook in het 
nieuwe BW, waar herhaaldelijk verwe-
zen wordt naar redelijkheid en billijk-
heid. De heer Abma heeft daarvan ge-
zegd, dat die redelijkheid en billijkheid 
in de plaats komen van het huidige be-
grip 'goede trouw'. Dat is ten dele 
waar. Zij komen in de plaats van het 
begrip 'goede trouw' in het verbinte-
nissenrecht. 

Ons recht kent ook nog een ander 
begrip 'goede trouw' uit het zaken-
recht. Nu is heel illustratief de opmer-
king die de heer Abma gemaakt heeft 
over de reden, die geleid heeft tot de 
verandering in terminologie. Van de 
'goede trouw' in het verbintenissen-
recht heeft men in de rechtspraak de 
vraag gesteld - in verschillende proce-
dures heeft dat gespeeld - , wat precies 
de inhoud van het begrip 'goede 
trouw' is. De vraag is met name 
gesteld of dat een kwestie is van een 
zekere gezindheid van iemand die han-
delt, of dat het een kwestie is van ob-
jectief recht. De Hoge Raad heeft daar-
op gezegd, dat het in feite een kwestie 
is van objectief recht. Dit heeft de Ho-
ge Raad toen uitgedrukt door te zeg-
gen: Het is in feite een kwestie van ei-
sen van redelijkheid en billi jkheid. Dat 
is de term die in het nieuwe BW is 
overgenomen. 

Dat staat in tegenstelling tot de goe-
de trouw in het zakenrecht, die wel een 
kwestie is van gezindheid. Nu is het 
merkwaardige dat de heer Abma ver-
wijst naar de Wet op de effectengiro, 
een wet die ik overigens van nabij ken, 
want ik heb gezeten in de commissie 
die het ontwerp voor deze wet heeft 
samengesteld. Daarin komt inderdaad 
de term 'goede trouw' voor, maar dat 

is nu precies de term 'goede trouw' uit 
het zakenrecht. Daar is hij dus op zijn 
plaats. 

Ikzou kunnen zeggen dat de opmer-
kingen die hierover nu gemaakt wer-
den, illustreren dat er op dit gebied in-
derdaad verwarring mogelijk is. Het is 
dus goed, deze twee dingen duidelijk 
uit elkaar te houden. 

De heer Geurtsen heeft gezegd, dat 
de term 'redelijkheid en billi jkheid' 
vooral in het nieuwe Boek 6 heel vaak 
gebruikt wordt. Het lijkt, dat het terrein 
van de redelijkheid en billijkheid in het 
nieuwe BW ten opzichte van het huidi-
ge recht is toegenomen. Wanneer men 
de zaak op de keper beschouwt, is dat 
echter niet het geval. Dit vindt zijn oor-
zaak in het feit dat grote gebieden, die 
op het ogenblik aan redelijkheid en bil-
lijkheid zijn overgelaten, in het nieuwe 
BW in kaart zijn gebracht doordat 
daarin regels zijn opgenomen die in 
het huidige recht aan ongeschreven 
recht zijn overgelaten. Het gebied van 
het ongeschreven recht wordt dus in 
het nieuwe BW veeleer beperkter. Dit 
maakte het echter vaak noodzakelijk 
weer opnieuw naar de redelijkheid en 
billijkheid te verwijzen om tot een juis-
te nieuwe begrenzing van het terrein 
van het geschreven recht te komen. 
Het aantal verwijzingen naar rede-
lijkheid en billijkheid is zo inderdaad 
niet onaanzienlijk toegenomen, maar 
dat wil niet zeggen dat ook het terrein 
van het ongeschreven recht is ge-
groeid. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
sloten. 

In behandeling komt het wetsontwerp 
Vaststelling van Boek 3 van het nieuwe 
Burgerlijk Wetboek (3770). 

Het wetsontwerp wordt, na goedkeu-
ring van de onderdelen, zonder stem-
ming aangenomen. 

In behandeling komt het wetsontwerp 
Vaststelling van Boek 5 van het nieuwe 
Burgerlijk Wetboek (4572). 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, worden 
de op dit wetsontwerp voorgestelde 
(gewijzigde) amendementen voldoen-
de ondersteund. 

De aanhef van artikel I wordt zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

Beraadslaging over artikel 5.1.1. van 
artikel I waarop is voorgesteld een 
amendement-De Gaaij Fortman c.s. 
(stuknr. 12). 

Minister Van Agt: Mijnheer de Voorzit-
ter! Zoals ik al bij het overleg tijdens 
de laatste commissievergadering heb 
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aangekondigd, ben ik graag bereid om 
dit amendement over te nemen. Ik mo-
ge u voorts een dienst bewijzen door 
meteen mede te delen, dat hetzelfde 
geldt voor alle overige amendemen-
ten, die betrekking hebben op dit wets-
ontwerp (Boek 5) en op het wets-
ontwerp 7729 (Boek 6) tenzij uit reac-
ties uit de Kamer blijkt, dat ik tot over-
neming niet gerechtigd ben. 

Artikel 5.1.1. van artikel I, zoals het is 
gewijzigd door de overneming door de 
Regering van het amendement-De 
Gaaij Fortman c.s. (stuk nr. 12), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

Artikel 5.1.2. van artikel I, zoals het is 
gewijzigd door de overneming door de 
Regering van het gewijzigde amende-
ment-De Gaaij Fortman c.s. (stuk nr. 
14, l )en de artikelen 5.1.3 to ten met 
5.1.5 van artikel I worden zonder be-
raadslaging en zonder stemming aan-
genomen. 

De artikelen van titel 2 en 3 van arti-
kel I worden zonder beraadslaging en 
zonder stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik merk op, dat het ge-
wijzigde amendement-De Gaaij Fort-
man c.s. (stuk nr. 14, II) tot invoeging 
van een artikel vóór artikel 5.1.1. van 
artikel I door de Regering is overgeno-
men. 

De artikelen van de titels 4 tot en met 
10 van artikel I worden zonder be-
raadslaging en zonder stemming aan-
genomen. 

De overige onderdelen worden zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt zonder stem-
ming aangenomen. 

In behandeling komt het wetsontwerp 
Vaststelling van Boek 6 van het nieuwe 
Burgerlijk Wetboek (7729). 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, worden 
de op dit wetsontwerp voorgestelde 
(gewijzigde) amendementen voldoen-
de ondersteund. 

De aanhef van artikel I wordt zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen van de afdelingen 1 tot en 
met 7 van titel 1 van artikel I worden 
zonder beraadslaging en zonder stem-
ming aangenomen. 

Beraadslaging over afdeling 8 van titel 
1 van artikel I. 

D 
De heer De Gaaij Fortman (PPR): Mijn-
heer de Voorzitter! Op het achttiende 

artikel had ik een amendement inge-
diend, dat door mij is toegelicht tijdens 
de openbare commissievergadering 
en dat ik inmiddels heb ingetrokken 
wegens de bestrijding die het, tijdens 
die openbare commissievergadering, 
ondervond. Ik handhaaf mijn bezwa-
ren evenwel. Mijn fractie hoopt hierop 
terug te komen bij de behandeling van 
hetontwerp-invoeringswet. Ikwi lde 
Kamer er nog aan herinneren dat mijn 
voorstel luidde, het eerste lid als volgt 
te lezen: 

'Op verlangen van de schuldenaar 
kan de rechter, indien de billijkheid dit 
klaarblijkelijk eist, de bedongen boete 
matigen, met dien verstande dat hij de 
schuldeiser ter zake van de tekortko-
ming niet minder kan toekennen dan 
de schadevergoeding op grond van de 
wet. De rechter kan deze bevoegdheid 
ambtshalve uitoefenen, indien de boe-
te de niet tijdige voldoening van een 
geldsom of de kosten ter verkrijging 
van deze voldoening betreft.'. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De artikelen van afdeling 8 van titel 1 
van artikel I worden zonder stemming 
aangenomen. 

Deartikelen 1 to ten met 10van artikel 
I, artikel 11, zoals het is gewijzigd door 
de overneming door de Regering van het 
amendement-Haas-Berger c.s. (stuk nr. 
11,12en 12a van afdeling 9 van titel 1 
van artikel I) worden zonder beraad-
slaging en zonder stemming aangeno-
men. 

De artikelen van de afdeling 9A en 10 
van titel 1 van artikel I en de artikelen 
van titel 2 van artikel I worden zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 1, 2, 2a, zoals het is gewij-
zigd door de overneming door de Re-
gering van de amendementen-Haas-
Berger c.s. (stuk nr. 13, A, B en C), 2b, 
5, 5a en het door de overneming door 
de Regering van het gewijzigde amen-
dement-De Gaaij Fortman c.s. (stuk nr. 
19) nieuw ingevoegde artikel 5b van 
afdeling 1 van titel 3 van artikel I, wor-
den zonder beraadslaging en zonder 
stemming aangenomen. 

Artikel 1 van afdeling 2, zoals het is ge-
wijzigd door de overneming door de 
Regering van het amendement-Haas-
Berger es . (stuk nr. 14), de artikelen 2 
toten met 12 van afdeling 2 en af-
deling 3 van titel 3, alsmede de artike-
len van titel 4 van artikel I worden zon-
der beraadslaging en zonder stem-
ming aangenomen. 

De artikelen van de afdelingen 1 en 2 
van titel 5 en de artikelen 1, 2, 2a, 3 tot 
en met 5, 5a, 6, 7, 8a en 11 van afdeling 

3 van titel 5 van artikel I worden zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 12 van afdeling 3 van titel 5 van 
artikel I, zoals het is gewijzigd door de 
overneming door de Regering van het 
gewijzigde amendement-De Gaaij 
Fortman c.s. (stuk nr. 20) wordt zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

De overige onderdelen worden zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt zonder stenv 
ming aangenomen. 

Aan de orde is de beantwoording van 
door het lid Van der Lek, overeenkom-
stig artikel 107 van het Reglement van 
Orde, gestelde vragen aan de Minis-
ters van Justitie en van Binnenlandse 
Zaken en de Staatssecretaris van Justi-
tie over het optreden van agenten in 
burger in het Chileense trefcentrum 'El 
Refugio'.1 [De vragen zijn opgenomen 
aan het einde van deze weekeditie.] 

D 
DeheerVanderLek(PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! De vele vragen spreken 
voor een groot deel voor zich zelf. Ik 
wi l echter een paar woorden ter toe-
lichting zeggen. 

Wij zijn verbijsterd over wat er op 7 
april in Amsterdam is gebeurd. In een 
trefcentrum, opgezet door Chilenen 
vóór Chilenen, die door onze Regering 
naar Nederland zijn gehaald en die in 
hun eigen land soms aan een ver-
schrikkelijke vervolging zijn blootge-
steld, wordt een inval gedaan met veel 
geschreeuw, dreigen, fouil leren, mee-
nemen naar het bureau en opsluiten in 
een cel. Dit moet deze mensen, over-
wegend vluchtelingen uit een land 
waarin zij vervolgd zijn, een zeer bitte-
re herinnering geven aan wat zij zo 
kort geleden hebben meegemaakt. 

Bij de beantwoording van vragen 
van mijn collega de heer Van der Spek 
stelde de Regering, dat zij zich ervan 
bewust is, dat juist ten opzichte van 
deze vluchtelingen de grootste zorg-
vuldigheid is geboden en dat zij bij uit-
stek bescherming tegen bedreiging en 
intimidatie verdienen. Een dergelijke 
woeste inval moet dan ook wel zéér 
goede gronden hebben om gerecht-
vaardigd te zijn. Wij hebben in de in-
formatie, die wij hebben ingewonnen 
en die wij uit de kranten hebben ge-
haald, niets gevonden dat de inval 
rechtvaardigt of dat erop wijst, dat zul-
ke goede gronden er zijn. 
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Van der Lek 

Wij vinden dat heel triest. Een vijftig-
tal Chilenen is een vreselijke schrik 
aangejaagd. De hele Chileense ge-
meenschap zit de schrik weer in de be-
nen. Niemand durft waarschijnlijk 
meer naar 'El Refugio', 'Het Toevluchts-
oord' nota bene, toe. In ieder geval 
moet duidelijk worden hoe dit betreu-
renswaardige optreden heeft kunnen 
plaatsvinden. Verder moet duidelijk 
worden wat er kan worden gedaan om 
herhaling te voorkomen. Het zou ten 
slotte erg mooi zijn, wanneer iets van 
het nu geschokte vertrouwen van de 
Chilenen in hun gastland zou kunnen 
worden hersteld. 

D 
Minister Van Agt: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ter inleiding van de te geven ant-
woorden wi l ik, wellicht mede namens 
de andere aangesproken bewindslie-
den, verklaren dat de ti jd die wi j voor 
de voorbereiding van het antwoord 
hebben gehad, bijzonder kort is ge-
weest. De vragen zijn gedateerd op 18 
april. Ik weet niet of die vragen ook op 
de 18e april zijn binnengekomen, maar 
zelfs als dat het geval is geweest, is de 
voorbereidingstijd nog bijzonder kort 
geweest. 

De vragen hebben betrekking op ge-
beurtenissen waarover men pas een 
volledig oordeel kan geven nadat in 
een onderzoek de feiten zijn vastge-
steld. In opdracht van de procureur-
generaal te Amsterdam is zo spoedig 
mogelijk een onderzoek uitgevoerd in 
samenwerking met de rijksrecherche. 
Dat onderzoek leverde voldoende ge-
gevens op om de vragen toch te beant-
woorden. 

De in de gestelde vragen weergege-
ven gang van zaken wekt een verkeer-
de indruk van hetgeen zich daar zou 
hebben afgespeeld. De ware toedracht 
was als volgt. 

Op 7 april werd om ongeveer half elf 
's avonds door rechercheurs in samen-
werking met personeel van het bureau 
vreemdelingendienst, in totaal 16 man 
- en niet 30 a 40 zoals in vraag 1 staat -
allen in burger en onder leiding van 
een hoofdinspecteur een onderzoek 
ingesteld in een voor het publiek toe-
gankelijk horecabedrijf, genaamd El 
Refugio, in de Warmoesstraat in Am-
sterdam. Daarbij is geen gebruik ge-
maakt van breekijzers of soortgelijke 
werktuigen. In het pand, dat dus geen 
trefpunt is in de culturele zin van dat 
woord en waar ook niet bij uitstek Chi-
leense vluchtelingen plegen te komen, 
werden ongeveer 35 personen aange-
troffen, onder wie 25 buitenlanders. 

De meesten van die buitenlanders wa-
ren Zuid-Amerikanen. Er waren ook 
enkele Duitsers en Oostenrijkers bij. 

De met de leiding van het onderzoek 
belaste hoofdinspecteur heeft de aan-
wezigen meegedeeld dat het hier ging 
om een politie-onderzoek. Die mede-
deling is door Nederlanders in het 
Spaans vertaald. Op de kwestie van de 
fouil lering kom ik terug. Het bleek no-
dig, een deel van de aangetroffen bui-
tenlanders voor nader onderzoek naar 
het politiebureau over te brengen. Ook 
hierover zal ik dadelijk nog een enkel 
woord meer zeggen. 

De tweede vraag beantwoord ik ten 
dele mede namens mijn ambtgenoot 
van Binnenlandse Zaken. De chef re-
cherche van het bureau Warmoes-
straat heeft op 6 april, dus daags tevo-
ren, tot een actie besloten. Hij pleegde 
daarbij overleg met de chef vreemde-
lingendienst. Hierover is geen contact 
geweest met de burgemeester van 
Amsterdam en ook niet met de officier 
van justitie. Gezien de beperkte om-
vang van de actie was dat ook niet no-
dig. 

Ik kom tot de derde vraag. Mede op 
grond van eerder ingestelde onderzoe-
ken had de politie gegronde redenen, 
te vermoeden dat in het café perso-
nen, onder wie vreemdelingen, elkaar 
zouden treffen die handelden in verdo-
vende middelen, alsmede personen 
die gesignaleerd zijn voor internati-
onale criminaliteit. Ten aanzien van 
enkele personen is dat vermoeden 
juist gebleken. Daarom zijn de aanwe-
zigen op de gebruikelijke wijze gefouil-
leerd. Men moest rekening houden 
met de aanwezigheid van vuurwa-
pens. 

Vraag 4. De met de leiding van het 
onderzoek belaste hoofdinspecteur 
heeft na afloop daarvan de beheerders 
ingelicht over de reden van het onder-
zoek. Het is de hoofdinspecteur niet 
gebleken, dat één van de bij de actie 
betrokken rechercheurs zou hebben 
gesproken van een bommelding. Eén 
van de aangetroffen buitenlanders is 
geverbaliseerd wegens overtreding 
van de Opiumwet; hij bezat een zekere 
hoeveelheid heroïne. 

De Staatssecretaris van Justitie zal 
de vijfde vraag beantwoorden. 

Vraag 6. Zoals al blijkt uit mijn ant-
woord op de eerste vraag is van een 
optreden als in deze vraag gesugge-
reerd geen sprake geweest. 

In antwoord op de zevende vraag 
moet ik zeggen, dat er bij de vragen-
steller blijkbaar een misverstand leeft 
of heeft geleefd omtrent de aard van 
dat café, dat geen trefcentrum is. Daar-

om kan deze vraag verder buiten be-
antwoording blijven. 

Vraag 8. Voor zover uit het onder-
zoek is kunnen blijken, is met de be-
heerders Van het bedrijf niet gespro-
ken over de financiering ervan. 

Ten slotte de vragen 9 en 10. Ik wijs 
erop, dat dit onderzoek gerechtvaar-
digd was op grond van vermoedens 
en informatie uit eerdere onderzoekin-
gen en dat daarbij de vereiste waarbor-
gen in acht zijn genomen. Ik moet dan 
ook vergelijkingen met toestanden, als 
waarop de vragensteller in zijn laatste 
vragen doelt, misplaatst noemen. 

D 
Staatssecretaris Zeevalking: Mijnheer 
de Voorzitter! Het antwoord op de vijf-
de vraag van de heer Van der Lek luidt 
als volgt. Vijf van de in het pand aan-
getroffen vreemdelingen werden voor 
een nader onderzoek naar hun identi-
teit en naar de legaliteit van hun ver-
blijf ter beschikking gesteld aan de 
Vreemdelingendienst. Het betrof vier 
Chilenen en één Mexicaan. Eén van de 
Chilenen, die overigens geen identi-
teitspapieren bij zich had, bleek bij na-
der onderzoek elders hier te lande een 
verzoek om politiek asiel te hebben in-
gediend. Zodra dit was vastgesteld, 
werd hij heengezonden. 

De overige vreemdelingen bleken 
zich in strijd met de bepalingen van de 
Vreemdelingenwet in ons land te be-
vinden. Twee door tussenkomst van 
Amnesty International ingeschakelde 
advocaten van het Advocatencollectief 
te Amsterdam zijn in de gelegenheid 
gesteld uitvoerig met behulp van een 
tolk met deze vreemdelingen te spre-
ken. Hierbij kwam ook naar het oor-
deel van de raadslieden vast te staan, 
dat er geen sprake was van politiek 
asiel noch van vrees voor terugkeer 
naar het eigen land. Daarop werden 
twee van de Chilenen naar het land 
van herkomst verwijderd. De derde 
werd uitgezet naar Spanje omdat hij in 
dat land over een geldige verblijfsver-
gunning beschikte. De Mexicaan werd, 
nadat was vastgesteld, dat hij tot de 
Bondsrepubliek Duitsland zou worden 
toegelaten, naar dat land uitgezet. Dit 
geschiedde overeenkomstig zijn ver-
zoek en dat van zijn raadsman. Hij 
bleek in het bezit te zijn van f 326. Bij 
vergissing werd hem dat geld bij zijn 
vertrek niet meegegeven. Nog tijdens 
zijn overbrenging naar de Duitse grens 
werd dit verzuim ontdekt en werd met 
hem afgesproken dat dit aan zijn ex-
echtgenote te Arnhem ter beschikking 
zou worden gesteld, hetgeen inmid-
dels is geschied. 
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D 
De heer Van der Lek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! De Minister zegt dat hij 
zo weinig tijd heeft gehad. Ik geef toe 
dat twee dagen kort is, maar er moet 
toch een politierapport zijn waar het 
allemaal in staat. Verder zegt de Minis-
ter dat ik heb overdreven met het aan-
tal van 40 man. Is de Minister niet ge-
rapporteerd dat er ook nog 10 man 
buiten stonden? Ik ben dan nog wel 
niet helemaal aan de 40 maar het pre-
ciese aantal is ook niet zo wezenlijk en 
enige overschatting kan aan de schrik 
te wijten zijn. Weet de Minister niet dat 
hettrefcentrum inderdaad alscafé-res-
taurant is opgezet, maar door Chilenen 
zelf, en nadrukkelijk wèl als ontmoe-
tingspunt voor Chileense vluchtelin-
gen is bedoeld? Vindt de Minister niet 
dat zo'n initiatief een betere behande-
ling verdient? Hoe kan de Minister nu 
zeggen dat het niet angstaanjagend 
was, als de aanwezigen het duidelijk 
zo hebben ervaren? De Minister zei 
enerzijds dat er gegronde reden was 
om te vermoeden dat er personen wa-
ren die handelen in verdovende mid-
delen en dat dit vermoeden ten aan-
zien van een aantal personen juist 
bleekte zijn om anderzijds meetede-
len dat er één verbaal wegens bezit 
van verdovende middelen - hetgeen 
nog niet hoeft te wijzen op handel - is 
opgemaakt. Hoe verklaart hij deze te-
genspraak? Is de Minister niet gerap-
porteerd dat een agent zich tijdens het 
fouilleren wel degelijk heeft opgesteld 
in het midden van het lokaal met een 
breekijzer om te dreigen ten opzichte 
van degenen die werden gefouilleerd? 
Als de Minister dit optreden zorgvul-
dig genoeg vindt en inderdaad door-
drongen is van de noodzaak van een 
zorgvuldig optreden, met name ten 
aanzien van deze vluchtelingen, en als 
dan toch blijkt dat de betrokkenen er 
wel degelijk van zijn geschrokken, wi l 
hij dan niet nog eens bezien of het in 
het vervolg niet heel nadrukkelijk moet 
worden uitgesloten dat het zo kan 
gaan bij optreden tegen buitenlan-
ders? 

Ik wil het nog even toelichten. Ook 
bij deze gelegenheid zijn weer vele 
verdachtmakingen rondgestrooid over 
de reden van het ingrijpen. Het zou om 
drugs gaan, om gestolen auto's, om 
zakkenrollers en wat niet al. Dat is in 
allerlei kranten terecht gekomen. En 
dan gekoppeld aan Chilenen en bui-
tenlanders. Tegen de Chilenen zelf is 
bij herhaling gezegd dat men zich af-
vroeg wat ze eigenlijk in deze buurt de-
den. Als ze het werkelijk goed meenden 
moesten ze maar in een andere buurt 
gaan zitten. Dan zet men de zaak na-

tuurlijk helemaal op zijn kop. Er komt 
nu een aantal mensen met een bonafi-
de initiatief in deze buurt en wat be-
doelt men dan met een dergelijke op-
merking? Betekent het dat de politie 
van de Warmoesstraat van mening is 
dat het beter helemaal een misdaad-
getto kan worden? Of bedoelt de poli-
tie dat bonafide Chilenen maar ergens 
moeten gaan zitten waar de politie-
functionarissen wat behoorlijker tegen 
buitenlanders optreden? In beide ge-
vallen is het een erg rare zaak. 

Tegenover Nederlanders zou een 
dergelijk optreden - ook al was er 
sprake van een gegronde verdenking -
niet worden geaccepteerd. Voor zover 
ik weet komt het ook nooit voor. Het 
lijkt mij daarom ook ten opzichte van 
deze buitenlanders uitermate mis-
plaatst. In het algemeen moeten naar 
mijn mening buitenlanders nooit an-
ders worden behandeld dan Nederlan-
ders. 

D 
Minister Van Agt: Mijnheer de Voorzit-
ter! Uit de informaties die mij zijn ver-
strekt, blijkt niet dat er nog anderen bij 
betrokken zouden zijn geweest dan de 
16 agenten in burger van wie ik sprak. 
In ieder geval hebben aan de actie in 
het café zelf 16 niet-geüniformeerde 
agenten deelgenomen. 

Het gaat om een café waarvoor een 
horecavergunning is aangevraagd. 
Die is op komst, naar ik heb begrepen. 
Er komen niet alleen Chilenen. Er ko-
men allerlei buitenlanders, niet alleen 
Zuid-Amerikanen, maar ook Europe-
anen. Er waren met name enige Duit-
sers en Oostenrijkers. 

Ik neem onmiddelli jk aan dat de be-
trokkenen de actie door die 16 opspo-
ringsambtenaren onaangenaam heb-
ben gevonden en misschien ook wel 
schrikwekkend. Dat is best mogelijk. 
Het gaat erom, of die actie verant-
woord was, of het onvermijdelijk was 
de mensen deze ervaring aan te doen. 
Ik meen dat dat wel het geval was. 

Er is één proces-verbaal opgemaakt 
wegens het bezit van een zekere hoe-
veelheid heroïne. Overigens is uit ver-
scheidene door de recherche in voor-
afgaande maanden ingestelde onder-
zoeken gebleken, dat in dat pand van 
tijd tot tijd gestolen goederen werden 
verhandeld en niet alleen verdovende 
middelen. Er is ook gebleken dat een 
internationale gang van zakkenrollers, 
die op dezelfde dag in Rotterdam ge-
pakt is, althans enige leden daarvan, 
op die dag in dat café zijn geweest, on-
geveer een uur voordat de politie bin-
nenkwam. Deze was nette laat. Het is 
echter bepaald niet zo dat het alleen 

maar een gezellig café is van mensen 
die het moeilijk hebben en bij elkaar 
steun zoeken. 

Daarom kan ik ook niet beloven, dat 
in het vervolg zulke acties uitgesloten 
zullen zijn. Natuurlijk ben ik het met de 
heer Van der Lek eens, dat men in het 
algemeen met behoedzaamheid moet 
optreden, tegenover welke burgers 
dan ook. Ook moet het zo zijn, dat bui-
tenlanders niet aan hardere behande-
lingen worden onderworpen dan Ne-
derlanders. Aan de andere kant mag 
men, als er ernstige vermoedens zijn 
van misdrijven die opgespoord beho-
ren te worden, ook geen halt houden 
omdat het om buitenlanders gaat. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag 
van de vorige vergadering goed te 
keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 16.45 uur. 
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Noten 

N o o t ! (zieblz.4020) 

De vragen van het lid Van der Lek lui-
den: 

1 
Willen de bewindslieden verklaren 
waarom op 7 april j l . 30 a 40 agenten in 
burger door middel van breekijzers 
binnengedrongen zijn in het Chileense 
trefcentrum 'El Refugio'te Amster-
dam, zonder enige verklaring de plm. 
50 overwegend Latijns-Amerikaanse 
bezoekers tegen de muur hebben ge-
zet, gefouilleerd en op de Nederlan-
ders en de beheerders na meegeno-
men naar het politiebureau aan de 
Warmoesstraat, zonder dat procesver-
baal is opgemaakt, vervolgens weer 
vrijgelaten op 4 personen na die geen 
verblijfsvergunning zouden hebben 
gehad? 

2 
Wanneer en door wie is tot deze actie 
besloten? Is er contact geweest met de 
burgemeester van Amsterdam? Is er 
contact geweest met de officier van 
justitie? 

3 
Welk vermoeden van straf baar feit lag 
ten grondslag aan de beslissing om tot 
deze actie over te gaan? 

Is dit vermoeden geheel of gedeelte-
lijk terecht gebleken? 

4 
Waarom hebben politiefunctionaris-
sen, toen er geïnformeerd werd naar 
de achtergronden van deze inval aan 
verschillende mensen verschillende 
redenen opgegeven te weten: 
- het zou te maken hebben met een 
bommelding in het Confectiecentrum 
te Amsterdam, enkele dagen ervoor; 
- er zou sprake zijn van drugs en ge-
stolen auto's; 
- er zou sprake zijn van wapenbezit, 
gestolen goederen en drugs; 
- politieagenten zouden 'delin-
quenten' hebben zien binnengaan? 

Zijn voor een of meer van deze ver-
denkingen aanwijzingen gevonden bij 
het onderzoek op het politiebureau? 

5 
a. Is het waarda t4van deaangehou-
den bezoekers het land zijn uitgezet 
omdat zij geen verblijfsvergunning 
hadden? 

Zo ja, is hun de mogelijkheid van be-
roep geboden? 
b. Is het waar dat 2 van hen naar Chili 
zijn uitgezet? 
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Zo ja, heeft de politie zich ervan ver-
gewist dat ze in Chili geen gevaar lo-
pen? 

Welke gronden had de politie om 
aan te nemen dat dit het geval was? 
c. Is het waar dat één van hen, een 
Mexicaan, naar Duitsland is uitgezet, 
en dat hem f 350 is ontnomen? 

Zo ja, was dat de prijs van de enkele 
reis tot de Duitse grens? 

Zo neen, wat was dan de reden? 

6 
Welke speciale reden had de leiding 
van deze actie om tot een dergelijke 
omvangrijke inzet te besluiten, zonder 
te bellen meteen te gaan breken, en 
ook in andere opzichten op te treden 
op een manier die door de betrokke-
nen als angstaanjagend en geweldda-
dig ervaren is? 

7 
Is een dergelijk optreden niet te meer 
onjuist, gegeven het karakter van het 
trefcentrum, nl. een initiatief van Chi-
leense vluchtelingen om een ver-
trouwde omgeving te scheppen juist 
voor vluchtelingen uit Chili en andere 
Latijns-Amerikaanse landen, en waar-
van de opbrengst bestemd is voor hu-
manitaire hulp aan de slachtoffers van 
de Chileense Junta? 

8 
Waarom heeft een politiefunctionaris 
aan de achtergebleven beheerders, 
nadat de bezoekers waren wegge-
voerd, gevraagd waar het geld van-
daan komt om het trefcentrum te f i -
nancieren? 

Had deze vraag iets te maken met 
het doel van de inval? 

9 
Kunnen de bewindslieden zich voor-
stellen, mede in verband met de ant-
woorden, die de Regering gegeven 
heeft op schriftelijke vragen met be-
trekking tot de ongerustheid onder 
Chileense vluchtelingen over de eigen 
vei l igheid', dat een dergelijk politieop-
treden tegenover slachtoffers van on-
menselijke regimes hen bijzonder pijn-
lijk doet herinneren aan praktijken die 
in hun landen van herkomst aan de or-
de van de dag zijn, en kunnen de be-
windslieden zich voorstellen dat daar-
door het initiatief om een vertrouwd 
trefcentrum voor Chileense vluchtelin-
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gen te bieden, waaraan in kringen van 
Latijns-Amerikaanse vluchtelingen 
grote behoefte bestaat, ernstig schade 
is gedaan? 

Hoe denken de bewindslieden deze 
schade te herstellen? 

10 
Welke maatregelen denken de be-
windslieden te treffen om herhaling 
van dergelijke acties door de politie te 
voorkomen en om met name ervoor te 
zorgen dat het optreden van de politie 
tegenover politieke vluchtelingen met 
de grootste zorgvuldigheid geschiedt, 
vooral tegenover hen die hier de 
rechtsbescherming zoeken die zij in 
hun eigen land ontberen, en die hun 
hier in artikel 4 van de Grondwet wordt 
gegarandeerd? 

1 Aanhangsel van de Handelingen, zit-
t ing 1976//1977, nr. 484. 

Noot 2 (zie blz. 4023) 

De vragen van het lid Waltmans lui-
den: 

1 
Hoe moet ik uw uitlatingen gedaan op 
2 april 1977 te Arnhem verstaan, dat u 
een aantal van 24 provincies te veel 
acht voor een land als het onze, met 
name nu het kabinet met een vooront-
werp van wet en een wetsontwerp is 
gekomen waarin respectievelijk 26 en 
241 provincies-nieuwe-stijl zijn opge-
nomen2? 

2 
Is het waar dat u gezegd hebt, dat an-
dere Ministers voorstander bleken van 
een veel groter aantal mini-provin-
cies? 

3 
Bent u bereid de argumenten op tafel 
te leggen op grond waarvan die 'an-
dere Ministers' een groter aantal mi-
ni-provincies voorstaan? 

' W.o.'s14 322en14 323. 
2 Zie Arnhemse Courant d.d. 4 april 
1977 en Limburgse Dagblad d.d. 4 
april 1977. 
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