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De vroegere stukken zijn gedrukt in 
de zitt ingen 1963-1964, 1970-1971, Het gewi jz igd ontwerp van Boek 6 word t nader gewi jz igd als vo lg t : 
1974-1975 en 1975-1976 

In artikel 6.1.2.7 l id 1, worden de woorden «personen die geen schulde-
naar zijn,» vervangen door: jegens derden. 

De woorden «andere persoon» worden vervangen door: de derde. 

In artikel 6.1.2.7a, l id 2, wordt na de woorden «werd de schuld» ingevoegd: 
geheel of gedeelteli jk. 

In artikel 6.1.6.17a, lid 3, word t «nog uit een vorder ing» vervangen door : 
nog aan een vorder ing. 

Na artikel 6.1.7.13 word t een nieuw artikel toegevoegd, lu idende: 
Artikel 13a. De rechtsvordering tegen de schuldenaar verjaart niet later 

dan het recht op ui t lever ing van het in bewaring gestelde. 

In artikel 6.1.8.1, lid 2, word t «Voor zover de prestatie niet reeds bl i jvend 
onmogel i jk is» vervangen door: Voor zover nakoming niet reeds bl i jvend on-
mogel i jk is. 

In artikel 6.1.8.8 onder a worden de woorden «tenzij van een andere be-
doel ing blijkt» vervangen door: tenzij blijkt dat de termi jn een andere strek-
king heeft. 

In artikel 6.1.8.10 worden de woorden «tenzij de schade ook bij behoorl i jke 
en t i jd ige nakoming zou zijn geleden» vervangen door: tenzij de schuldeiser 
de schade ook bij behoorl i jke en t i jdige nakoming zou hebben geleden. 

In artikel 6.1.8.11, l id 1, worden de woorden «Voor zover de prestatie niet 
reeds bl i jvend onmogel i jk is» vervangen door: Voor zover nakoming niet 
reeds bl i jvend onmogel i jk is. 

Het opschrif t van de derde paragraaf van afdeling 6.1.8 word t vervangen 
door: Verdere gevolgen van niet-nakoming. 
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Artikel 6.1.9.2, l id 2, wo rd t gelezen: 
2. Als vermogensschade komen mede voor vergoeding in aanmerk ing: 
a. redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg 

van de gebeurtenis waarop de aansprakeli jkheid berust, mocht worden 
verwacht ; 

b. redelijke kosten ter vaststel l ing van schade en aansprakel i jkheid; 
c. redelijke kosten ter verkr i jg ing van vo ldoening buiten rechte. 

Artikel 6.1.9.8, lid 1, tweede zin, word t gelezen: 
Voor de bepal ing van hetgeen zij krachtens artikel 6.1.2.4 in hun onder l in-

ge verhouding jegens elkaar moeten bi jdragen, word t de schade over hen 
verdeeld met overeenkomst ige toepassing van artikel 6, tenzij uit wet of 
rechtshandel ing een andere verdel ing voortv loei t . 

De tweede zin van l id 2 word t gelezen: 
Indien verhaal op een der tot bi jdragen verpl ichte personen niet ten volle 

mogel i jk blijkt, kan de rechter op verlangen van een hunner bepalen dat bij 
toepassing van artikel 6.1.2.7a het onvoldaan gebleven deel mede over de 
benadeelde omgeslagen word t . 

In artikel 6.1.9.10, l id 1, tweede zin, worden de woorden «hij kan deze ver-
oordel ing van door hem te stellen voorwaarden afhankelijk maken» vervan-
gen door: deze veroordel ing kan geschieden onder door de rechter te stellen 
voorwaarden. 

Aan artikel 6.1.9.11, l id 2, word t een zin toegevoegd, lu idende: 
Voor overgang onder algemene titel is vo ldoende dat de gerechtigde aan 

de wederpart i j heeft medegedeeld op de vergoeding aanspraak te maken. 

In artikel 6.2.1.1, lid 2, wo rd t na «recht» ingevoegd: van de vor ige schuld-
eiser. 

Artikel 6.2.1.2, l id 1, tweede zin, word t gelezen: 
Behoudt hijzelf belang bij een bewijsstuk, dan is hij slechts verpl icht om 

aan de nieuwe schuldeiser op diens verlangen en op diens kosten een af-
schrift of uittreksel af te geven, waarui t met overeenkomstige bewijskracht 
als uit het oorspronkel i jke stuk van de vorder ing blijkt. 

In artikel 6.2.1.4a, l id 2, worden de woorden «teneinde kennisneming van 
die onbevoegdheid of onbekwaamheid mogel i jk te maken» vervangen 
door: teneinde kennisneming mogel i jk te maken van de feiten waarop de 
onbevoegdheid of onbekwaamheid berust. 

Artikel 6.2.2.8 wo rd t gelezen: 
Artikel 8. 1. Subrogat ie overeenkomst ig artikel 7 vindt niet plaats voor zo-

ver de schuld de derde aangaat in verhouding tot de schuldenaar. 
2. De rechten van de schuldeiser jegens borgen en personen die geen 

schuldenaar zi jn, gaan slechts op de derde over tot ten hoogste de bedra-
gen, waarvoor de schuld ieder van hen aangaat in hun verhouding tot de 
schuldenaar. 

Artikel 6.2.2.9, l id 1, wo rd t gelezen: 
1. Blijkt verhaal krachtens subrogat ie overeenkomst ig artikel 7 geheel of 

gedeelteli jk onmogel i jk , dan word t het onvoldaan gebleven deel over de ge-
subrogeerde en de andere in l id 2 van het vor ige artikel genoemde derden 
omgeslagen naar evenredigheid van de bedragen waarvoor ieder op het t i jd-
stip van de vo ldoening jegens de schuldeiser aansprakelijk was. 

Artikel 6.2.3.12, l id 3, eerste zin, word t gelezen: 
Voorrechten op bepaalde goederen waarop de schuldeiser niet tevens een 
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verhaalsrecht jegens derden heeft, gaan door de overgang teniet, tenzij de 
schuldoverneming plaatsvindt ter uitvoering van de overdracht van een al-
gemeenheid van goederen waarin ook het goed waarop het voorrecht rust, 
begrepen is. 

Artikel 6.3.2.6, lid 1, wordt gelezen: 
1. De bezitter van een stof waarvan bekend is dat zij zodanige eigenschap-

pen heeft, dat zij een bijzonder gevaar voor personen of zaken oplevert, dat 
niet door de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen wordt opgeheven, is, wan-
neer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij de schade zijn oor-
zaak vindt in het gebruik van de stof en in de gegeven omstandigheden ook 
op een bewust gevaarlijk gebruik geen aansprakelijkheid op grond van de 
vorige afdeling zou kunnen worden gegrond. 

Aan het slot van titel 6.3 vervalt het opschrift «Afdeling 4, Ongeoorloofde 
mededinging». 

In artikel 6.4.2.5 wordt na «15» ingevoegd: 15b. 

Artikel 6.4.3.1, lid 3, tweede zin, wordt gelezen: 
Bij vaststelling van deze vermindering wordt mede rekening gehouden met 

uitgaven die zonder de verrijking zouden zijn uitgebleven. 

In artikel 6.5.3.1, lid 2, worden de woorden «krachtens overeenkomst, wet 
of gewoonte» vervangen door: als gevolg van de overeenkomst. 

In artikel 6.5.3.2a worden de woorden «4 leden 2 en 3» vervangen door: 4 
lid 2, voor zover het de eis van een notariële akte betreft, en lid 3. 

Artikel 6.5.4.6, lid 2, wordt gelezen: 
2. Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, onstaat de 

bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de schuldenaar in verzuim is. 

Toelichting 

Inleidende opmerkingen. Met de onderhavige nota van wijzigingen wordt 
beoogd in het op 30 januari 1976 ingezonden gewijzigd ontwerp van Boek 6 
te verwerken wat sindsdien uit literatuur en praktijk aan gerechtvaardigde 
kritiek is naar voren gekomen. De belangrijkste punten daarvan zijn reeds ter 
sprake geweest bij het op 11 februari 1977 gehouden mondeling overleg 
met de Commissie voor Justitie van de Tweede Kamer, dat z'n weerslag ge-
vonden heeftin het eindverslag stuk nr. 9, zitting 1976-1977-7729. Reke-
ning is voorts gehouden met een rapport over het gewijzigd ontwerp, opge-
steld door een commissie, ingesteld door de Koninklijke Notariële Broeder-
schap. 

Artikel 6.1.2.7. Naar aanleiding van wat bij het mondeling overleg bij dit 
artikel is opgemerkt wordt in het eerste lid niet meer gesproken van «perso-
nen die geen schuldenaar zijn», maar van: derden. Daaronder vallen niet al-
leen de voormelde personen, maar eventueel ook zij die zich voor de geza-
menlijke hoofdelijke schuldenaren borg hebben gesteld en derhalve in zo-
verre niet als mede-schuldenaar op één lijn met hen gesteld mogen worden; 
men zie artikel 7.14.3.2 lid3. In artikel 6.2.2.9 wordt de term «derden» in 
overeenkomstige zin gebezigd. 

Artikel 6.1.2.7a In het tweede lid is een verduidelijking van ondergeschikte 
betekenis aangebracht. In de redactie van de artikelen 6.1.2.4, 6.1.2.7 en 
6.1.2.7a lid 1 wordt steeds ook met het gevaar van gedeeltelijke voldoening 
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rekening gehouden. Het is wensel i jk geacht dit ook in de onderhavige bepa-
l ing te doen. 

Artikel6.1.6.17a. In l id 3 is een schri j f fout hersteld. 

Artikel 6.1.7.13a. Volgens artikel 10 van het wetsontwerp voo reen nieuwe 
Wet op de Consignatie van gelden (zitting 1975-1976 - 13 618) verjaart de 
vorder ing op de consignatiekas door ver loop van 10 jaren. Het onderhavige 
artikel stelt buiten twi j fe l dat de schuldeiser die dan het in bewaring gestelde 
niet meer overeenkomst ig artikel 6.1.7.12 lid 1 kan aanvaarden, ook de 
schuldenaar niet meer kan aanspreken. 

Artikel 6.1.8.1. In de aanhef van het tweede lid is «de prestatie» vervangen 
door : nakoming, zulks ten einde geen onnod ig verschil in redactie te laten 
bestaan met artikel 6.1.8.6, slot, en artikel 6.5.4.6 lid 2. Een overeenkomst ige 
wi jz ig ing is aangebracht in de aanhef van artikel 6.1.8.11 lid 1. Men zie G. J . 
Scholten, WPNR 5361, blz. 550-551. 

Artikel 6.1.8.8. Onder a is een kleine wi jz ig ing aangebracht om duidel i jker 
te doen ui tkomen dat een afwi jk ing niet alleen mogel i jk is, indien zij blijkt 
«bedoeld» te zi jn, maar ook wanneer zij op andere wi jze uit bij voorbeeld een 
overeenkomst voor tv loe i t ; men zie artikel 6.5.3.1 l id 1. 

Artikel 6.1.8.10. In het voor lop ig verslag bij dit artikel werd erop aange-
drongen te verduidel i jken dat het in de slotzinsnede gaat om de vraag of de 
schade in het daar bedoelde geval door de schuldeiser zou zijn geleden. Zo-
als aangekondigd bi j het monde l ing over leg, behoort alsnog in de tekst van 
het artikel aan dit voorstel gevolg te worden gegeven. Men zie in deze zin 
reeds de laatste zin van de memor ie van antwoord bij di t artikel (blz. 79). 

Artikel 6.1.8.11. In de aanhef van het eerste lid is een soortgeli jke wi jz i-
g ing aangebracht als in artikel 6.1.8.1 lid 2. Hier moge worden verwezen 
naar wat bij dat artikel aangetekend is. 

Opschrift derde paragraaf van afdeling 6.1.8. Het oorspronkel i jke op-
schrift kon de indruk wekken als zouden de bepal ingen van de tweede para-
graaf betreffende het verzuim van de schuldenaar minder algemeen van 
aard zijn dan die van de derde paragraaf. Het is daarom vervangen door een 
meer neutrale omschr i jv ing . 

Artikel 6.1.9.2. De kosten per verkr i jg ing van vo ldoening buiten rechte die 
aanvankeli jk in lid 2 onder b werden vermeld, zijn thans afzonderli jk onder c 
opgenomen. Aldus komt duidel i jker uit dat deze kosten ook kunnen worden 
gevorderd, wanneer zij zijn gemaakt ter zake van een andere vorder ing dan 
een die tot schadevergoeding strekt. Opmerk ing verdient dat deze kosten 
niet op één lijn kunnen worden gesteld met vertragingsschade. Het f i xum 
van artikel 6.1.9a.8 voor schade wegens vertraging in de vo ldoening van een 
ge ldsom, geldt dus niet voor de ter inning van die geldsom gemaakte rede-
lijke kosten. Men zie hetgeen bij het mondel ing overleg hierover werd opge-
merkt. 

Artikel 6.1.9.8. Zoals bij het monde l ing overleg is opgemerkt heeft de 
tweede zin van het eerste l id in de l i teratuur misverstand gewekt ; men zie 
Van Wassenaervan Catwijck, WPNR 5361, blz. 555. Deze zin bedoelt tot uit-
drukking te brengen dat aan de hand van de maatstaf van artikel 6.1.9.6 
moet worden nagegaan in hoeverre de vergoedingspl icht ieder van de 
hoofdstedel i jke mede-schuldenaren intern aangaat met het oog op de ver-
pl icht ing tot b i jdragen, bedoeld in artikel 6.1.2.4. Ten opzichte van deze regel 
vormen bepalingen als de artikelen 6.3.1.2b lid 2, 6.3.1.5 lid 2 en 6.3.2.2 lid 3 
leges speciales, die tot een andere verdel ing kunnen leiden. Is eenmaal vast-
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gesteld voor welk gedeelte de vergoedingsplicht ieder van hen een term 
aangaat, dan kan vervolgens aan de hand van de artikelen 6.1.2.4,7 en 7a 
worden bepaald welke gevolgen die eventueel heeft voor respectievelijk re-
gres, subrogatie en omslag wegens insolventie; men zie de memorie van 
antwoord, blz. 96, derde alinea bij artikel 6.1.9.8. De ondergetekende ver-
trouwt dat de thans voorgestelde redactie van de tweede zin van lid 1 dit al-
les beter doet uitkomen. 

Ook lid 2, tweede zin, heeft wijziging ondergaan. Uit het reeds geciteerde 
opstel van Van Wassenaer, blz. 556, wordt duidelijk dat hij in zijn oorspron-
kelijke gedaante een te strikt karakter had. Thans wordt aan de rechter over-
gelaten te bepalen dat de omslag van artikel 6.1.2.7a ook over de benadeel-
de zal plaatsvinden. Hij zal daartoe in het bijzonder aanleiding kunnen vin-
den ingeval de medeschuld van de benadeelde hierin bestaat dat zijn gedra-
gingen hebben bijgedragen tot het ontstaan van de gebeurtenis waarvan de 
schade het gevolg was, en hij staat tegenover meer hoofdelijke schuldenaren 
voor wie hetzelfde geldt. 

ArtikelB. 1.9.10. De redactie van de tweede zin van lid 1 heeft naaraanlei-
ding van het mondeling overleg een taalkundige wijziging ondergaan. Men 
vergelijke artikel 6.5.3.12a, lid 1. 

Artikel 6.1.9.11. Overeenkomstig hetgeen bij het mondeling overleg is 
aangekondigd, is aan lid 2 een nieuwe zin toegevoegd die voor het geval van 
overgang onder algemene titel alsnog aan het voorlopig verslag bij dit arti-
kel tegemoet komt. Een belangrijke bron van vorderingen ter zake van ander 
nadeel dan vermogensschade is gelegen in nadeel door smart en pijn ter za-
ke van lichamelijk letsel. In de praktijk wordt over de omvang van de schade, 
die als gevolg van lichamelijk letsel is ontstaan, vaak langdurig onderhan-
deld, mede omdat deze omvang zich dikwijls pas na geruime tijd met vol-
doende nauwkeurigheid laat vaststellen. Ook indien door de aansprakelijke 
persoon of zijn verzekeraars op de uiteindelijk te vergoeden schade voor-
schotten zijn betaald, zal het vaak op zijn minst twijfelachtig zijn, of reeds 
vóór de definitieve vaststelling tussen partijen voldoende overeenstemming 
bestaat om van een overeenkomst te spreken, waarbij het recht op vergoe-
ding van immateriële schade in beginsel is vastgelegd. Zou de benadeelde 
tijdens de onderhandelingen door welke oorzaak ook komen te overlijden, 
dan zou zo geheel tegen zijn bedoeling in het recht tot vergoeding van zoda-
nige schade verloren gaan ondanks de rol die dit recht wellicht bij de onder-
handelingen reeds heeft gespeeld. De ondergetekende meent daarom dat 
voor de overgang onder algemene titel voldoende moet zijn dat gerechtigde 
zelf aan de wederpartij heeft medegedeeld op de vergoeding aanspraak te 
maken. 

Voor overdracht en beslag dient de regel van de eerste zin onverkort te 
blijven gelden. 

Artikel 6.2.1.1. In het tweede lid is tot uitdrukking gebracht dat de daar be-
doelde rechten slechts nevenrechten zijn voor zover zij aan de vorige schuld-
eiser toekwamen. Buiten de omschrijving behoort bij voorbeeld te vallen 
een boete die volgens het betreffende beding niet aan de schuldeiser maar 
aan een derde verschuldigd is of rente die overeenkomstig artikel 3.4.2.10 
reeds tevoren bij voorbaat als toekomstige vordering aan een derde was 
overgedragen. Men vergelijke de toelichting van het driemanschap, blz. 604, 
eerste alinea, waar dit voor de rente mede wordt afgeleid uit het inmiddels 
geschrapte artikel 3.1.1.9 lid 5. 

Artikel 6.2.1.2. In de tweede zin van lid 2 is verduidelijkt dat, als de schul-
denaar daaraan voldoende heeft, met de afgifte van een uittreksel kan wor-
den volstaan. Men denke aan het geval dat van de vordering blijkt uit een ak-
te betreffende de verdeling van een gemeenschap, die de nieuwe schuldei-
ser voor het overige niet aangaat. Tevens is tot uiting gebracht dat het bij de 
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bewijskracht van het afschrift of het uittreksel gaat om de bewijskracht van 
dit stuk ten aanzien van de betreffende vorder ing, terwi j l niet langer word t 
gesproken van een bewijskracht die «dezelfde» is als die van het oorspron-
kelijke stuk, maar van een bewijskracht die «overeenkomstig» is. Zo zal bij 
een door de schuldenaar getekende onderhandse akte kunnen worden vol -
staan met een afschrift dat door de procureur of een notaris voor geli jklui-
dend is getekend, ook zonder dat het door de schuldenaar zelf getekend is. 

Artikel 6.2.1.4a. Het slot van het tweede lid is verduidel i jkt . Betwij feld mag 
worden of bij voorbeeld de inschr i jv ing van een geboorteakte in de registers 
van de burgerl i jke stand plaatsvindt ten einde «kennisneming van de onbe-
kwaamheid» wegens minder jar igheid mogel i jk te maken, zoals de oor-
spronkeli jke redactie het ui tdrukte. Wel dient de inschri jv ing om kennisne-
ming mogeli jk te maken van de feiten waarop de onbekwaamheid berust, 
nameli jk van het feit van de geboor tedatum. 
De ondergetekende wi jst er nog op dat in de memor ie van antwoord bij dit 
artikel in verband met het geval van onbekwaamheid werd verwezen naar 
artikel 1 lid 2 van de Eenvormige Beneluxwet, waarvan inmiddels is komen 
vast te staan, dat zij niet ingevoerd zal worden . Van belang is daarom dat 
een soortgeli jke bepal ing is te v inden in artikel 20 van het voorontwerp voor 
een EEG-verdrag nopens de wetten die van toepassing zijn op verbintenis-
sen uit overeenkomst en op niet-contractuele verbintenissen, gepubl iceerd 
als bi j lage bij WPNR 5268 (1974). 

Artikel 6.2.2.8. Aan dit artikel is als eerste lid een nieuwe bepaling toege-
voegd , die buiten twi j fe l stelt dat subrogat ie overeenkomst ig artikel 6.2.2.7 
niet plaatsvindt voor zover de schuld de derde aangaat in zijn verhouding tot 
de schuldenaar. Ook in artikel 6.1.2.7 is dit voor de daar bedoelde subrogat ie 
met zoveel woorden tot ui t ing gebracht. 

De oorspronkeli jke inhoud van het artikel is thans in aangepaste vo rm in 
het tweede lid opgenomen. 

Artikel 6.2.2.9. Het eerste lid heeft in twee opzichten wi jz ig ingen onder-
gaan. In de eerste plaats zijn de woorden «de andere in het vor ige artikel ge-
noemde personen» vervangen door: de andere in lid 2 van het vorige artikel 
genoemde derden. Afgezien van de aanpassing aan het thans in twee leden 
verdeelde artikel 6.2.2.8, is aldus duidel i jker tot ui t ing gebracht dat de onder-
havige bepaling alleen de omsalg tussen derden regelt, welke term ook 
reeds in het oorspronkel i jke tweede lid werd gebezigd. Men zie ook de toe-
l icht ing van het dr iemanschap, blz. 621 e.v. Het artikel sluit overigens niet de 
mogel i jkheid uit dat uit een overeenkomst tussen hoofdschuldenaar en de in 
het artikel bedoelde derden voortv loei t dat ook de hoofdschuldenaar in de 
omsalg moet delen; men zie artikel 6.5.3.1 l id 1. Dit zal zich met name kun-
nen voordoen wanneer de derden naar uiten zijn opgetreden als personen 
die de schuld niet aangaat, maar - tevoren of naderhand - met de hoofd-
schuldenaar (of de hoofdschuldenaren) zijn overeengekomen dat de schuld 
intern door allen gelijkeli jk zal worden gedragen. 

De tweede wi jz iging betreft de maatstaf waarnaar de omslag word t bere-
kend. Het gewijzigd ontwerp week hier weer af van de maatstaf van het drie-
manschap. Bij nader inzien meent de ondergetekende evenwel dat deze af-
wi jk ing geen verbetering is. 

Het stelsel van het dr iemanschap hield in dat de omslag plaatsvindt naar 
evenredigheid van iedere externe aansprakeli jkheid, ongeacht een eventu-
ele interne draagplicht. De interne draagpl icht was in dit stelsel alleen van 
belang voor de vaststel l ing van het onbetaald gebleven bedrag dat naar de 
voormelde maatstaf over de in het artikel bedoelde derden omgeslagen 
moet worden. Zi jn bij voorbeeld voor een insolvente hoofdschuldenaar twee 
derde hypotheekgevers A en B ieder extern voor f 1000 aansprakelijk en is B 
intern voor f 400 draagpl icht ig, dan zal in dit stelsel de omslag naarde maat-
staf 1:1 moeten geschieden, maar alleen het bedrag van f 600 betreffen, 
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waarmee de externe aansprakelijkheid van B diens draagplicht overtreft. De 
omslag treft dus ieder voor f 300, zodat B uiteindelijk f 700 en f 300 draagt. 
Men zie de toelichting voor het driemanschap, blz. 626, bovenaan. In dit stel-
sel moet voorts worden aangenomen dat, wanneer óók A intern draagplich-
tig is, bij voorbeeld voor f 200, de omslag alleen de overblijvende f 400 be-
treft, zodat ieder daarvan f 200 voor zijn rekening moet nemen. Dat leidt er-
toe dat A uiteindelijk f 400 en B f600 krijgt te dragen. 

Het gewijzigd ontwerp deed daarentegen iets heel anders: de omslag 
vond daar plaats naar evenredigheid van ieders externe aansprakelijkheid 
na aftrek van zijn interne draagplicht. Dat leidt ertoe dat in het voormelde 
voorbeeld de omslag geschiedt in de verhouding 1000 : 600 ofwel 5 : 3. Dit 
stelsel heeft, naar de ondergetekende thans meent, grote bezwaren. In de 
eerste plaats kan het bij uiteenlopende interne draagplichten tot lastige be-
cijferingen leiden. In de tweede plaats leidt het tot het enigszins merkwaardi-
ge gevolg dat wie intern niet draagplichtig is voor een naar verhouding juist 
groter bedrag in de omslag moet delen. In het eerste cijfervoorbeeld zou A 
voor f 375 in de omslag delen, en B voor f 225. Is de interne draagplicht van B 
bij voorbeeld f 750 dan springt dit nog meer in het oog. De verhouding is dan 
4 : 1. A dient derhalve in de omslag van de overblijvende f 250 te delen voor 
f 200 en B maar voor f 50. In de memorie van antwoord, blz. 149, eerste ali-
nea ad artikel 6.2.2.9 wordt betwijfeld of het redelijk is dat degene die voor 
f 1000 extern aansprakelijk is en intern f 900 heeft bedragen, na voldoening 
van deze f 900 aan de gesubrogeerde nog eens naar rato van de volle f 1000 
in de omslag zal moeten delen. Deze twijfel is echter niet op zijn plaats. In het 
geciteerde geval leidt het stelsel van het driemanschap immers tot het ge-
heel aanvaardbare resultaat dat A en B van de ontbrekende f 100 ieder f 50 
voor hun rekening moeten nemen. 

In de thans voorgestelde tekst is derhalve tot dit stelsel teruggekeerd. 

Artikel 6.2.3.12. De eerste zin van het derde lid is uitgebreid met een bij-
zondere regel voor het geval de schuldoverneming plaatsvindt ter uitvoe-
ring van de overdracht van een algemeenheid van goederen waarin ook het 
goed waarop het voorrecht rust, begrepen is. Na de besnoeiing van de voor-
rechten op bepaalde goederen in titel 3.10 bij de nota van wijzigingen betref-
fende Boek 3 moet hier met name worden gedacht aan het voorrecht van ar-
tikel 3.10.3.5. Met Schoordijk, W. P. N. R. 5361, blz. 569, is de ondergeteken-
de van mening dat het wenselijk is dat dit voorrecht in dit geval tegen de 
schuldeisers van de nieuwe schuldenaar kan worden uitgeoefend. Men den-
ke bij de overdracht van een algemeenheid van goederen mede aan de in-
breng van een onderneming van een natuurlijk persoon in een vennoot-
schap. Voor de wijze waarop een zodanige overdracht dient te worden tot 
stand gebracht zie men de memorie van antwoord, blz. 150, laatste alinea. 

Artikel 6.3.2.6. Naar aanleiding van het mondeling overieg is de slotzin-
snede van het eerste lid iets anders geformuleerd ten einde duidelijker tot ui-
ting te brengen aan welke gevallen daarbij moet worden gedacht. Herinnerd 
moge worden aan het in de memorie van antwoord gegeven voorbeeld 
dat bij een medische behandeling een gevaarlijke stof wordt gebruikt en al-
dus een risico voor de patiënt wordt geschapen, dat in de gegeven omstan-
digheden echter niet onverantwoord kan worden genoemd, omdat andere 
middelen waren uitgeput. De arts of het ziekenhuis behoort dan niet uit het 
onderhavige artikel aangesproken te kunnen worden. Hetzelfde behoort ui-
teraard te gelden wanneer in overigens gelijke omstandigheden de arts zich 
van het risico van de objectief verantwoorde behandeling niet bewust was. 

De nieuwe redactie heeft voorts tot gevolg dat indien de gevaarlijke stof 
wordt gebruikt ten behoeve van een ander die de aan dat gebruik verbonden 
risico's heeft aanvaard, deze risicoaanvaarding in de weg staat aan een vor-
dering tot vergoeding van schade die deze ander door de verwezenlijking 
van het gevaar heeft geleden. Men denke aan degene die toelaat dat een hem 
toebehorende zaak met de stof wordt bewerkt en zich van de eigenschappen 
van die stof volledig bewust is. 
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Een andere toepassing van de nieuwe redactie kan worden geïl lustreerd 
aan de hand van het geval dat de overheid als vei l igheidsmaatregel door 
middel van springstof een aan instort ingsgevaar onderhevig gebouw of 
werk opblaast. De eigenaar van dit gebouw of werk zal dan aan het onderha-
vige artikel geen vorder ing tot schadevergoeding jegens de overheid kun-
nen ont lenen. Indien echter het opblazen zo geschiedt dat het gevaar dat dit 
in de gegeven omstandigheden oplevert voor de omgev ing , zich verwezen-
lijkt, zal de overheid in de regel wèl aansprakeli jk kunnen worden gesteld 
voor de door de omwonenden geleden schade. In beginsel zal immers het 
oproepen van gevaar jegens hen, indien het bewust geschiedt, onrechtma-
t igz i j n . 

Afdeling 6.3.4. Bij het mondel ing overleg is gebleken dat de opneming 
van een opschri f t betreffende deze afdeling met de bedoel ing daarin de be-
pal ingen van het wetsontwerp betreffende misleidende reclame en nader-
hand ook de eventuele bepalingen ter aanpassing van het Nederlands recht 
aan een te verwachten EEG-richtlijn betreffende ongeoor loofde mededin-
g ing op te nemen, een verkeerde indruk heeft gewekt. Het is niet de bedoe-
ling o m , vooru i t lopend op de ontwikkel ingen in EEG-verband, de gehele ma-
terie van de ongeoor loofde mededinging ter hand te nemen. Men zie de me-
morie van an twoord , blz. 156 en 157 en het tweede gedeelte van het voor lo-
pig verslag, blz. 4 -5 . Het opschrif t kan daarom beter verval len. 

Artikel 6.4.2.5. Dit artikel is aangevuld met een verwi jz ing naar artikel 
3.5.15b, dat inmiddels bij nota van wi jz ig ingen (zitting 1976-1977-3770 , 
stuk nr. 11) werd ingevoegd. 

Artikel 6.4.3.1. De laatste zin van l id 3 is naar aanleiding van het monde-
l ing overleg in dier voege verduidel i jkt dat volgens de nieuwe redactie met 
de daar bedoelde uitgaven «moet worden rekening gehouden». In hoeverre 
zij tot verminder ing van de verr i jk ing moeten leiden zal derhalve thans door 
de rechter moeten worden beoordeeld. Denkbaar is dat deze uitgaven we i -
licht nog aanwezige vermogensbestanddelen voor de verri jkte hebben op-
geleverd. Ook daarop kan aldus bij de vaststel l ing van de uiteindeli jke verr i j -
king worden gelet. 

Artikel 6.5.3.1. In het tweede lid zijn de woorden «krachtens overeen-
komst, het als gewoonte» bekort to t : als gevolg van de overeenkomst. Uit het 
eerste lid is reeds vo ldoende duideli jk dat onder de krachtens de overeen-
komst geldende regels ook de regels vallen die als gevolg van de overeen-
komst op grond van wet of gewoonte gelden. Bovendien kon de oorspronke-
lijke redactie tot het misverstand leiden dat in andere bepal ingen de term 
«overeenkomst» niet ook omvat wat als inhoud van de overeenkomst uit 
wet, gewoonte of redeli jkheid en bi l l i jkheid voortv loei t . Zo kan de onder-
geschikte, bedoeld in artikel 6.5.3.8a, zich op alle verweermiddelen beroepen 
die krachtens artikel 6.5.3.1 lid 1 uit de overeenkomst voortv loeien, en kan 
een overeenkomst o p g r o n d van de artikelen 6.5.3.11 en 12 met betrekking 
tot elk van de daar bedoelde rechtsgevolgen worden gewi jz igd. Men zie de 
memor ie van an twoord , tweede alinea, bij artikel 6.5.3.8a, blz. 227. 

Artikel 6.5.3.2a. Naar aanleiding van het mondel ing overleg is de verwi j -
zing naar artikel 6.5.3.4 lid 2 beperkt tot de regel dat voor inschri jving van het 
beding vereist is dat het in een notariële akte is neergelegd. Aldus komt be-
ter tot uit ing dat het dwingend karakter van dit l id, evenals dat van l id 3, 
slechts ziet op de werk ing van het beding jegens derden in verband met de 
artikelen 3.1.2.6 en 7; men zie de memor ie van antwoord blz. 221, vi j fde ali-
nea. Het staat part i jen derhalve vri j te bedingen dat de inschri jving bij voor-
beeld eerst na het verstri jken van een bepaalde termi jn of na het vervallen 
van een bepaalde voorwaarde mogeli jk zal zijn en dat in zoverre geen ver-
pl icht ing tot medewerk ing aan de notariële akte bestaat. Voorts kunnen par-
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tijen ook geheel van die geregelde derdenwerking aftreden en het beding de 
thans gebruikelijke vorm van een kettingbeding geven. 

Artikel 6.5.4.6. Het tweede lid is iets anders geformuleerd teneinde beter 
het verschil te doen uitkomen met de wending «voor zover nakoming niet 
reeds blijvend onmogelijk is», voorkomend in de artikelen 6.1.8.1 lid 2, 
6.1.8.6 en 6.1.8.11 lid 1. De betekenis van dit verschil is uiteengezet in de me-
morie van antwoord, blz. 239 derde alinea. De ondergetekende meent dat al-
dus is tegemoetgekomen aan de bij het mondeling overleg geciteerde op-
merking van G. J. Scholten, WPNR 5361, blz. 551. 

De Minister van Justitie, 
A. A. M. van Agt 
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