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17896 Invoeringswet Boeken 3-6 Nieuw B.W., zevende 
gedeelte, bevattende de aanpassing van de Boeken 3-5 
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bepalingen, de Auteurswet 1912, de Wet op het 
Notarisambt en enige andere wetten 

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 

Inleidende opmerkingen 

1. Dit ontwerp bevat het zevende gedeelte van de Invoeringswet Boeken 
3-6 nieuw B.W. In de eerste plaats is in dit gedeelte bezien hetgeen dient te 
geschieden met de Boeken 3-5 van het huidige B.W., waarvan met name 
het vierde en vijfde boekten dele in stand zullen moeten blijven in afwachting 
van de inwerkingtreding van het gehele Boek 7 (bijzondere overeenkomsten) 
en, zo dit niet tijdig voor invoering gereed mocht zijn, van het nieuwe 
bewijsrecht. Voorts is opgenomen hetgeen nodig was ter aanpassing van 
het Wetboek van Koophandel, het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek 
van Strafvordering. Daaraan zijn toegevoegd een aantal in andere wetten 
nodige wijzigingen, die inmiddels gereedkwamen. Het betreft hier slechts 
een eerste gedeelte van wat ter aanpassing van de bijzondere wetten nodig 
zal zijn. Wijzigingen in andere wetten dan hier opgenomen - die in verschil-
lende stadia van voorbereiding zijn - zullen in volgende gedeelten van deze 
Invoeringswet hun plaats vinden. 

2. Wat de aanpassing van het geldende vierde en vijfde boek van het 
Burgerlijk Wetboek betreft, hier moest tevens een kwestie van nummering 
worden opgelost. De Boeken 4 en 5 van het nieuwe B.W. dragen immers 
dezelfde nummers, maar betreffen een andere materie. De oplossing is 
hierin gevonden dat het geldende vierde en vijfde boek worden vernummerd 
tot boeken 7A en 7B. Zij sluiten aldus aan achter Boek 7 van het nieuwe 
B.W., dat weliswaar niet in zijn geheel te zamen met de Boeken 3-6 in 
werking zal treden, maar waarvan wel een aantal titels te zamen daarmee 
zal worden ingevoerd, met name de titels 7.1 (koop en ruil), 7.3 (schenking), 
7.7 (opdracht), 7.9 (bewaargeving), 7.14 (borgtocht) en 7.15 (vaststellingso-
vereenkomst). Daarop kan dan naarmate het gereed komt, Boek 8 volgen. 

Deze opzet brengt mee dat ook de opschriften van de vernummerde 
Boeken 7A en 7B moesten worden aangepast. Wat betreft Boek 7A, dat als 
een voorlopig vervolg van Boek 7 betreffende de bijzondere overeenkomsten 
kan worden gezien, is gekozen voor het opschrift: Bijzondere overeenkom-
sten; vervolg. Men bedenke daarbij evenwel dat een ander deel van de 
materie van de bijzondere overeenkomsten vooralsnog in het Wetboek van 
Koophandel blijft opgenomen (bijv. vennootschapsovereenkomst, agentuur-
overeenkomst, wissel- en chequerecht, verzekeringsovereenkomst). 

Wat Boek 7B betreft, waaruit de huidige regeling van de verjaring zal 
verdwijnen, dit is voorzien van het opschrift: Bewijs. 
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3. Bij de aanpassing van de bijzondere overeenkomsten in Boek 7A en in 
het Wetboek van Koophandel deed zich het probleem voor dat de regeling 
van deze overeenkomsten is opgebouwd op de grondslag van het algemeen 
deel van het verbintenissenrecht, ten opzichte waarvan het ten dele als 
uitwerking, ten dele als afwijking kan worden gezien, terwijl dit algemeen 
deel door het nieuwe Boek 6 geheel wordt vernieuwd. Doordat deze 
vernieuwing in de hoofdlijnen van het overeenkomstenrecht geen principiële 
wijziging heeft gebracht, is het niettemin mogelijk gebleken bij deze 
aanpassing terughoudend te werk te gaan. Verreweg de meeste wijzigingen 
zijn van uitsluitend terminologische aard, terwijl voorts vele artikelen 
geheel ongewijzigd konden blijven, in de regel mag er dan ook van worden 
uitgegaan dat de wijze waarop de rechtspraak en doctrine de betreffende 
regels uitlegt, na de invoering van de Boeken 3-6 haar betekenis behoudt. 

Indien een inhoudelijke wijziging is beoogd, is dit steeds in de memorie 
van toelichting uitdrukkelijk aangegeven. !n het algemeen zijn zodanige 
wijzigingen echter vermeden ten einde niet vooruit te lopen op de betreffende 
titel van Boek 7 en het in het kader daarvan nog te voeren overleg met de 
praktijk. 

4. Hiervan uitgaande dienen nog enkele opmerkingen te worden gemaakt, 
die voor uitleg van de geheel of ten dele gehandhaafde bepalingen van 
belang kunnen zijn. 

a. De eerste opmerking betreft de term «nietig», die op vele plaatsen in 
Boek 7A en in het Wetboek van Koophandel voorkomt (huurrecht, arbeids-
recht, verzekeringsrecht). Deze term is vaak ongewijzigd gelaten, ook in 
gevallen dat het gaat om dwingend recht dat in beginsel ter bescherming 
van één der partijen strekt en ten aanzien waarvan men aan de hand van de 
maatstaf van artikel 3.2.7, lid 2 derhalve zou kunnen denken aan vernietig-
baarheid als bedoeld in de artikelen 3.2.13 e.v. Dit is geschied, omdat het 
onwenselijk is geacht om hier af te wijken van de wijze waarop zij naar 
huidig recht plegen te worden opgevat, waarbij mede een rol kan spelen 
dat zich soms ook andere aspecten voordoen dan alleen de bescherming 
van één partij, aan wie zelf kan worden overgelaten of zij deze bescherming 
wenst in te roepen. De mogelijkheid blijft derhalve open dat de rechter 
deze nietigheden ambtshalve toepast (bijv. in verstekzaken), omdat hij 
meent dat de betreffende partij ook zonder uitdrukkelijk beroep op de 
bepaling de daardoor verleende bescherming behoeft, of omdat hij de 
bepaling mede van openbare orde acht of er een vormvoorschrift in ziet. 
Men vergelijke ook artikel 3.2.6 en de slotzinsnede van artikel 3.2.7 lid 2 met 
de toelichting die daarop is gegeven in de memorie van antwoord aan de 
Tweede Kamer betreffende de vaststellingswet van Boek 3. 

b. Een volgende opmerking die hier dient te worden gemaakt is dat waar 
het huidige recht van ontbinding van een overeenkomst spreekt, bedoeld 
pleegt te zijn ontbinding van artikel 1302 B.W., die door de rechter wordt 
uitgesproken, waaraan verschillende vormen van terugwerkende kracht 
verbonden worden geacht en waarvan niet geheel duidelijk is in welke 
gevallen zij ook een deel van de overeenkomst kan betreffen. Waar deze 
term in het onderhavige ontwerp is gehandhaafd, is zij in zoverre van 
betekenis veranderd, dat zij voortaan zal verwijzen naar de ontbinding, 
bedoeld in de artikelen 6.5.4.6 e.v., die bij een buitengerechtelijke verklaring 
tot stand kan worden gebracht, geen terugwerkende kracht heeft en in 
geval van een gedeeltelijke niet-nakoming in beginsel steeds ook gedeeltelijk 
kan plaatsvinden. Een enkele maal is dit in zoverre gecorrigeerd dat een 
bijzondere bepaling is opgenomen of gehandhaafd om ontbinding bij een 
buitengerechtelijke verklaring uit te sluiten. Men zie de artikelen 1639x, 
1623n en 1636. Aantekening verdient voorts dat in het huidige B.W. soms 
ook de term «vernietiging» gebezigd wordt, waar kennelijk ontbinding is 
bedoeld; men zie bijv. de artikelen 1589, 1595 en 1597 B.W. In dat geval is 
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in het onderhavige ontwerp - voor zover de betreffende bepalingen 
gehandhaafd zijn - deze term door het woord ontbinding vervangen. Ook 
in deze gevallen gaat het dan uiteraard om de ontbinding bedoeld in artikel 
6.5.4.6 e.v. 

c. Ook verdient aandacht de op verschillende plaatsen terugkerende 
vraag in hoeverre omschrijvingen van overmacht die niet geheel met die 
van de artikelen 6.1.8.2-3a samenvallen, wijziging behoefden. Soms is een 
zodanige wijziging onnodig geacht en een afwijkende term als bijv. 
«toeval», «overmacht» of «buiten schuld» gehandhaafd; men zie bijv. de 
artikelen 1589, 1619, 1638d, 1638x, 1642 en 1784. Dat neemt niet weg dat 
dergelijke bepalingen dan toch voortaan in het licht van de artikelen 
6.1.8.2-3a uitgelegd zullen moeten worden, waarbij valt te bedenken dat de 
term «toeval» ook in het nieuw B.W. niet geheel is uitgebannen; men zie 
artikel 3.8.13 lid 1. Gaat het om de woorden «buiten schuld», dan zal met 
name artikel 6.1.8.3 van belang zijn. 

d. Voorts dient hier te worden vermeld de kwestie van de overgang bij 
wederkerige overeenkomsten van het risico betreffende de tegenprestatie, 
als nakoming van de prestatie door overmacht onmogelijk wordt. In het 
huidige recht pleegt men aan te nemen dat in een zodanig geval het recht 
op de tegenprestatie door overmacht onmogelijk wordt. In het huidige 
recht pleegt men aan te nemen dat in een zodanig geval het recht op de 
tegenprestatie in beginsel van rechtswege vervalt. In het nieuw B.W. is dit 
in zoverre anders dat daartoe een ontbinding als bedoeld in artikel 6.5.4.6 
e.v. nodig zal zijn, in beginsel tot stand te brengen door een buitengerech-
telijke verklaring. Dit zal ook komen te gelden voor de benoemde overeen-
komsten, waarvan de regeling in het huidige B.W. in beginsel gehandhaafd 
blijft. Zo zullen de artikelen 1641-1643 voortaan in dit licht moeten worden 
gelezen. Men zie ook artikel 1589, waarvan de eerste zin als bijzondere 
regel is gehandhaafd, en de tweede aan de artikelen 6.5.4.6 e.v. is aangepast 
door uitdrukkelijk van «ontbinding» te spreken. 

e. Ten slotte moet nog voor het volgende worden gewaarschuwd. Vele 
artikelen in het gehandhaafde deel van het B.W. en in het Wetboek van 
Koophandel zijn omstreden of worden in de literatuur of een deel daarvan 
overbodig of niet geheel begrijpelijk geacht. Uit het feit dat deze bepalingen 
niet zijn geschrapt of herzien, mag niet worden afgeleid dat de wetgever 
thans aan die bepalingen nog een bijzonder belang hecht of geacht moet 
worden voor een bepaalde uitleg te hebben gekozen. 

HOOFDSTUK I. WIJZIGING VAN HET GELDENDE DERDE, VIERDE EN 
VIJFDE BOEK VAN HET BURGERLIJK WETBOEK 

Artikel I. Dit artikel betreft de vervanging van het huidige zakenrecht, 
erfrecht en algemeen deel van het verbintenissenrecht, alsmede van de 
regels betreffende verjaring door de Boeken 3-6 nieuw B.W. 

Met de zevende titel van het vijfde boek is ook artikel 2030 vervallen. De 
daarin opgenomen regel van overgangsrecht zal alsnog aan de orde 
komen in het gedeelte van deze Invoeringswet, dat het overgangsrecht 
betreft. 

Artikel II. Dit artikel is reeds besproken in de Inleidende opmerkingen, 
punt 2. 

Opschrift Boek 7A. Ook de wijziging van het opschrift ten opzichte van 
die van het oorspronkelijk vierde boek is reeds in de Inleidende opmerkingen, 
punt 2, toegelicht. 

Vijfde en zesde titel. Deze titels vervallen in verband met invoering van 
titel 7.1; zie wetsontwerp 16979. 
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Zevende titel, artikelen 1584-1636b 
Volgens artikel 1584 lid 1 is het voorwerp van de huurovereenkomst «een 

zaak». In de terminologie van het huidige B.W. wordt hiermee gedoeld op 
zowel lichamelijke als onlichamelijke zaken. Inderdaad nemen rechtspraak 
en literatuur aan dat ook een vermogensrecht voorwerp van een huurover-
eenkomst kan zijn; zie Asser-Abas-Van Andel, blz. 11 e.v., alsmede H.R. 8 
december 1922, N.J. 1923, blz. 149 (jachtrecht) en H.R. 8 november 1963, 
N.J. 1963, 527 (goodwill), in dezelfde zin ook de toelichting op het vooront-
werp van Boek 7, blz. 909 ad artikel 7.4.1.1. 

In het vervolg van deze titel wordt echter gesproken van goederen in de 
zin van - naar huidige terminologie - lichamelijke zaken (aldus reeds in het 
tweede lid van artikel 1584). Aangenomen wordt evenwel dat in het 
bijzonder de tweede afdeling, ondanks haar beperktere opschrift, eigenlijk 
algemene bepalingen bevat, die van toepassing zijn op alle huurovereen-
komsten, althans in elk geval op die betreffende roerende zaken, tenzij uit 
de bewoordingen van een artikel anders voortvloeit (zie Asser-Abas-Van 
Andel, blz. 20; vgl. ook reeds H.R. 8 december 1922, b.a., op blz. 152). 

Gelet op een en ander past deze terminologie niet bij de artikelen 
3.1.1.0-3.1.1.2. Om deze oneffenheid weg te werken is gekozen voor een 
oplossing, die het meeste aansluit zowel bij het praktisch belangrijkste 
geval van huur van een zaak als bij het (gebrek in) systeem van de huidige 
wet. Deze bestaat hierin dat in de eerste en tweede afdeling slechts van 
zaken wordt gesproken en dat een bepaling wordt opgenomen (zie het 
nieuwe artikel 1585) die ertoe strekt dat de bepalingen van de eerste en 
tweede afdeling mede van toepassing zijn op de verhuur van vermogens-
rechten, voor zover de strekking van die bepalingen of de aard van het 
recht zich daartegen niet verzet. Zolang de huidige titel Huur niet door die 
van Boek 7 is vervangen, bestaat derhalve aldus bij huur hetzelfde systeem 
als bij de koop in Boek 7 (zie artikel 7.1.10.1). 

De wijzigingen waartoe dit in de artikelen 1584-1636b heeft geleid, zullen 
hieronder niet steeds meer afzonderlijk worden toegelicht. 

Opschrift tweede afdeling 
Wegens «onroerende goederen» kan het opschrift niet ongewijzigd 

blijven. Enkele vervanging van «goederen» door «zaken» zou echter 
meebrengen dat het werkingsgebied van deze afdeling wordt beperkt, zulks 
terwijl, zoals onder Algemeen is vermeld, aangenomen wordt dat deze 
afdeling in elk geval ook van toepassing is op huur van roerende zaken. 
Daarom behoort ook «onroerende» te vervallen. 

Artikel 1586. Nu het hier niet gaat om een handeling tot (eigendoms-) 
overdracht is de term «leveren» niet op zijn plaats. In overeenstemming 
met de in artikel 7.4.2.1 gebruikte terminologie is deze vervangen door «ter 
beschikking stellen». Opmerking verdient dat in wetsontwerp 17 218 tot 
wijziging van de Pachtwet voor artikel 20 van die wet een zelfde wijziging 
wordt voorgesteld. 

Artikel 1587. Vgl. hierboven bij artikel 1586. 

Artikel 1589. Zowel in de eerste als in de tweede zin is, overeenkomstig 
het hierboven onder Algemeen opgemerkte, «goed» vervangen door «zaak». 
De hier minder juiste term «vernietiging» is weggewerkt, nu zij in verband 
met titel 3.2 tot misverstand zou kunnen leiden. Zij is vervangen door 
«ontbinding»; vgl. Asser-Abas-Van Andel, blz. 64. 

Artikel 1594. Volgens H.R. 23 december 1921, N.J. 1922, 334, behandelt 
dit artikel twee gevallen. Het eerste is dat een huurder die optreedt tegen 
een feitelijk stoorder een beroep op «eenig regt op het verhuurde goed» 
krijgt tegengeworpen. Volgens Asser-Abas-van Andel, blz. 40, kan dit zowel 
een persoonlijk als een zakelijk recht zijn. In de terminologie van het 
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nieuwe B.W. heeft recht op een goed (zaak) echter een beperktere betekenis 
die geen persoonlijke rechten omvat. Ten einde te vermijden dat aldus een 
niet beoogde materiële wijziging zou worden aangebracht, wordt in plaats 
daarvan de wending «recht ten aanzien van een zaak» voorgesteld. 

Het tweede geval is dat de huurder gedaagde is. Ook hier kan volgens 
Asser-Abas-Van Andel het, i.c. door de eiser, gepretendeerde recht zakelijk 
of persoonlijk zijn; hierbij gaat het in de eerste plaats om een recht dat tot 
ontruiming door de huurder leidt. Wat dit betreft behoeft er niets te 
veranderen. Daarnaast wordt echter genoemd het gedogen van de uitoefe-
ning van enige erfdienstbaarheid. Hierbij lijkt het gewenst naast de erfdienst-
baarheden rekening te houden met persoonlijke rechten die de huurder 
verplichten iets te gedogen, waarbij in het bijzonder gedacht kan worden 
aan de kwalitatieve verplichtingen van artikel 6.5.3.4. 

Het vervallen van het tweede lid vloeit voort uit art. 70 Rv., zoals voorge-
steld in het ontwerp-lnvoeringswet eerste gedeelte; zie de memorie van 
toelichting blz. 12/13. 

Artikel 1595. Hetgeen in het tweede gedeelte van het eerste lid wordt 
gezegd omtrent de rechtsgevolgen van een onbevoegde onderverhuur, zou 
terminologisch herzien moeten worden («vernietiging», «kosten, schade en 
interessen»). Maar de huurder die onbevoegdelijk onderverhuurt pleegt 
wanprestatie, en het is niet nodig de daaraan door Boek 6 verbonden 
gevolgen hier te herhalen. Aangenomen wordt dan ook dat dit gedeelte 
van de bepaling overbodig is, zie Asser-Abas-Van Andel, blz. 55 e.v. en 
toelichting op het voorontwerp van Boek 7, blz. 934, noot 74. Verwezen zij 
voorts naar de toelichting op het voorontwerp van Boek 7, blz. 934/935, 
waar de rechtsgevolgen van het onbevoegd onderverhuren op duidelijke 
wijze worden samengevat. 

Volledigheidshalve verdient voorts opmerking dat met betrekking tot 
woonruimte een speciale bepaling (artikel 1623k) bestaat die blijkens de 
wetsgeschiedenis ook geldt voor onbevoegde onderhuur. Zie ook artikel 
16231 omtrent woningruil en artikel 1635 omtrent indeplaatsstelling bij 
huur van bedrijfsruimte, welke beide bepalingen het mogelijk maken dat de 
huurverhouding, ongeacht een andersluidend beding, op een andere 
huurder overgaat. 

Artikel 1596. Ofschoon wellicht niet strikt noodzakelijk, is het gewenst de 
archaïsche en bij de terminologie van het nieuwe B.W. niet goed passende 
uitdrukking «een goed huisvader» te vervangen door «een goed huurder»; 
vgl. artikel 6.1.6.1. Opgemerkt zij dat daarmee niet wordt beoogd de 
bestaande jurisprudentie over gebruik als een goed huisvader voor dit 
artikel haar betekenis te ontnemen. 

Artikel 1597. Dit artikel bevat, naar in de literatuur algemeen wordt 
aangenomen (zie Asser-Abas-Van Andel, blz. 48, alsmede de daar geciteerde 
schrijvers), niet meer dan een herhaling van de thans in artikel 1302 
neergelegde regel dat de verhuurder ontbinding van de overeenkomst kan 
vorderen indien de huurder niet aan zijn verplichtingen van artikel 1596, 1°, 
voldoet. Volgens het nieuwe B.W. zal ontbinding mogelijk zijn op grond 
van artikelen 6.5.4.6 e.v. Artikel 1597 kan derhalve als overbodig worden 
geschrapt. 

Opmerking verdient hierbij dat volgens de algemene regels van Boek 6 
weliswaar ook buitengerechtelijke ontbinding mogelijk is (artikel 6.5.4.8), 
maar dat deze mogelijkheid uitdrukkelijk is uitgesloten voor de huur van 
woonruimte en de huur van bedrijfsruimte; zie artikel 1623n leden 1 en 4 
en artikel 1636 leden 1 en 4. Voor de gevallen waarin de Huurwet van 
toepassing is, bestaat evenmin behoefte aan een nadere regel. Voor zover 
artikel 18 van die wet toepasselijk is, kan immers ook na wanprestatie van 
de huurder geen ontruiming worden gevorderd dan in de gevallen om-
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schreven in dat artikel; zie H.R. 20 juni 1960, N.J. 1960, 495 en H.R. 24 
januari 1965, N.J. 1965, 193. Voor geliberaliseerd gebied geeft artikel 28c 
Huurwet eveneens dwingendrechtelijk een bescherming tegen ontruiming. 

Een en ander betekent dat de vraag of buitengerechtelijk kan worden 
ontbonden, nog slechts van belang is voor die gevallen waarin geen 
dwingendrechtelijke bescherming van de huurder bestaat: huur van 
ongebouwde onroerende zaken, van roerende zaken en van vermogens-
rechten. Voor die gevallen bestaat geen reden van Boek 6 af te wijken. 

Artikelen 1600-1601. Dat de huurder aansprakelijk is voor schade aan 
het gehuurde ingeval hij zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst 
(gebruik als goed huurder en overeenkomstig de bestemming) niet nakomt, 
vloeit reeds uit de algemene regels voort; het belang van artikel 1600 zit 
dan ook in de verdeling van de bewijslast (vgl. Asser-Abas-Van Andel, blz. 
49 en de toelichting op het voorontwerp van Boek 7, blz. 930). Daarbij gaat 
het er om dat de huurder overmacht bewijst. De term «buiten zijn schuld» 
past hier niet voor. Daarom is het artikel thans geredigeerd naar voorbeeld 
van artikel 7.4.3.6 lid 1 (waarin dan «het verhuurde goed» vervangen moet 
worden door «de verhuurde zaak»; dit heeft ook het voordeel dat het te 
enge «toegebragt» (Asser-Abas-Van Andel, t.a.p.) verdwijnt. 

Op dezelfde gronden is artikel 1601 vervangen door een nieuw tweede 
lid van artikel 1600, dat de redactie overneemt van artikel 7.4.3.6 lid 2. 

Artikel 1602. In het verlengde van het voorgaande ligt het voor de hand 
artikel 1602 te vervangen door artikel 7.4.3.7, waarvan de formulering beter 
in de pas loopt met artikel 6.1.8.3. Evenmin als bij de artikelen 1600-1601 is 
dit een materiële wijziging. Opmerking verdient hierbij dat het begrip 
«huisgenoten» zeer ruim wordt uitgelegd, zie Asser-Abas-Van Andel, blz. 
50-51. 

Artikel 1609. In dit artikel is nauwkeurigheidshalve een terminologische 
wijziging aangebracht. 

Artikel 1613. Het vervallen van deze bepaling vloeit voort uit de omstan-
digheid dat de huidige artikelen 1555-1568, waarin het beding van weder-
inkoop is geregeld, in titel 7.1 niet zijn overgenomen. 

Artikel 1617. Dit artikel hangt nauw samen met het voorrecht van de 
verhuurder. De ratio ervan is dat de huurder ervoor moet zorgen dat er 
voldoende meubilair is waarop de verhuurder zijn huurvordering bij voorrang 
kan verhalen, zie Asser-Abas-Van Andel, blz. 44, en de toelichting op het 
voorontwerp van Boek 7, blz. 935/936. Nu het voorrecht van de verhuurder 
is geschrapt, kan dit artikel vervallen. 

Artikel 1618. Volgens de heersende leer schept deze bepaling geen 
obligatoire rechtsbetrekking tussen (hoofd)verhuurder en onderhuurder. 
Wèl bestaat er een rechtsband in die zin dat de verhuurder zich krachtens 
artikel 1186 lid 1 bij voorrang kan verhalen op de zaken van de onderhuurder 
die zich in het pand bevinden. Wat artikel 1618 doe t - in zoverre grotendeels 
overbodig naast artikel 1186 lid 3 - is dit verhaalsrecht beperken, zie 
Asser-Abas-Van Andel, blz. 58 e.v., en de toelichting op het voorontwerp 
van Boek 7, blz. 936/937. Het vervallen van het voorrecht van de verhuurder 
brengt derhalve mee dat dit artikel moet vervallen. 

Artikel 1623j. Met artikel 3.11.3 lid 1 en lid 3 jo afd. 6.1.10 wordt vrijwel 
hetzelfde resultaat bereikt als met het onderhavige artikel. Het belang van 
artikel 1623J steekt voornamelijk hierin dat de rechter verrekening kan 
toestaan, ook indien partijen deze zouden hebben uitgesloten. Het artikel is 
derhalve met enige aanpassingen gehandhaafd. 
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Artikel 1624. Voor de hier aangebrachte terminologische wijzigingen zie 
men hierboven onder Algemeen. Opmerking verdient nog dat in de 
zinsnede «rechtstreekse levering van goederen» overeenkomstig de 
strekking van de onderhavige bepalingen «goederen» nauwkeurigheidshalve 
wordt vervangen door «roerende zaken». 

Artikel 1628. De in het eerste lid onder a driemaal voorkomende term 
«het goed» kan niet ongewijzigd blijven. Rekening houdend met de 
omstandigheid dat de huurovereenkomst ook een gedeelte van de onroe-
rende zaak kan betreffen, is in het zinsdeel voor de puntkomma «het goed» 
vervangen door «het verhuurde» (vgl. artikel 1623e, eerste lid onder 3°). 

Artikel 1628a. Zie hierboven bij artikel 1628 en vergelijk artikel 1623e, 
zevende lid. 

Artikel 1631a. Zie voor de wijzigingen in het tweede lid hierboven bij 
artikel 1628. De wijzigingen in het vierde lid komen overeen met die 
aangebracht in artikel 1628a. 

Artikel 1634. Zie hierboven bij artikel 1623J. 

Artikel 1636a. In de terminologie van het nieuwe B.W. duidt «wordt 
vermoed» steeds op een weerlegbaar rechtsvermoeden. De tweede zin van 
het derde lid kan derhalve als overbodig worden geschrapt. 

Artikel 1637. De «overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten» 
maakt in het nieuw B.W. het onderwerp uit van een titel in Boek 7 (opdracht, 
titel 7.7), die tegelijk met de Boeken 3-6 zal worden ingevoerd. Het onder-
havige artikel, dat voor het overige geen materiële betekenis heeft, kan 
daarom worden geschrapt. 

Artikel 1637b. De invoeging sluit aan bij de omschrijving van het 
toepassingsgebied van de titel opdracht in artikel 7.7.1.1, welke titel op 
aanneming van werk niet van toepassing is. 

Artikel 1637g. De term «volmacht» is weggewerkt omdat het hier niet 
gaat om een volmacht in de zin van titel 3.3. 

Artikel 1637u. Het achtste lid bevat een verwijzing naar de huidige 
artikelen 1340 e.v. B.W. die in Boek 6 zullen worden vervangen door de 
nieuwe artikelen 6.1.8.16 e.v., die in beginsel ook op het boetebeding in 
een arbeidsovereenkomst van toepassing zijn. Nu de artikelen 1637u en 
1637v een uitvoerige eigen regeling bevatten, is de praktische betekenis 
van de artikelen 6.1.8.16 e.v. hier evenwel gering. Zo zal artikel 6.1.8.18 lid 1 
geen betekenis hebben naast artikel 1637u, zesde lid, en wordt artikel 
6.1.8.18 lid 2 opzij gezet door artikel 1639v, eerste lid. Buiten twijfel dient 
evenwel te worden gesteld dat artikel 1637u ziet op alle boetebedingen in 
een arbeidsovereenkomst, die onder de omschrijving van artikel 6.1.8.16 
vallen, derhalve ook de gefixeerde schadevergoeding. 

Artikel 1637v. De hoofdregel van artikel 6.1.8.17 lid 2 is bij de arbeids-
overeenkomst niet op zijn plaats, nu de boete daar in de praktijk in de regel 
een disciplinaire maatregel is, en niet beoogt een gefixeerde schadever-
goeding te zijn. De eerste zin van het eerste lid houdt daarmee rekening. 
Zoals uit het tweede lid blijkt kan echter anders worden bedongen. Dit 
resultaat stemt overeen met het huidige recht. Men vergelijke Asser-De 
Leede, Bijzondere overeenkomsten III, blz. 151, alsmede artikel 7.10.1.6 lid 6 
en de toelichting daarbij. 

Artikel 1637w. Er is geen reden bij de arbeidsovereenkomst een bijzondere 
regel over onstoffelijke schade («ander nadeel dan vermogensschade») op 
te nemen naast de algemene regels van artikel 6.1.9.11, die ook voor 
schade wegens niet-nakoming van een overeenkomst gelden. 
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Artikel 1638f. Het eerste lid is aangepast aan het vervallen van artikel 
1421 B.W. De nieuwe redactie sluit aan bij die van artikel 1638g, vierde lid. 

Artikel 1638h. Dit artikel is aangepast aan het nieuwe artikel 6.1.9A.3. Er 
is geen reden waarom de daarin vervatte regel die overeenkomstig de 
huidige praktijk in beginsel voldoening van geldschulden door girale 
betaling toelaat, niet ook voor loon zou gelden. Voorts heeft enige termino-
logische aanpassing aan afdeling 6.1.9A plaatsgevonden. 

Artikel 1638k. Het artikel is aangepast aan de wijziging, aangebracht in 
artikel 1638h. 

Artikel 1638r. Het artikel is aangepast aan de terminologie van afdeling 
6.1.10, waar niet van «schuldvergelijking» maar van verrekening wordt 
gesproken. 

Artikel 1638x. Het derde lid, waarvan de huidige redactie aansluit bij die 
van artikel 1406, is aangepast aan het nieuwe artikel 6.1.9.12, dat voor het 
geval van overlijden een iets ruimere aansprakelijkheid kent dan artikel 
1406 thans doet. 

Artikel 163811. Nu noch artikel 2013, noch artikel 2024 in het nieuw B.W. 
terugkeren, moest het derde lid vervallen. 

Artikel 1639r. Het zevende lid is aangepast aan de terminologie van 
artikel 6.1.9A.8. 

Artikel 1639x. Het artikel is aangepast aan de ontbindingsregeling van de 
artikelen 6.5.4.6 e.v. en de terminologie van afdeling 6.1.9. Het is evenwel 
niet wenselijk geacht de ontbinding door een buitengerechtelijke verklaring 
ook voor de arbeidsovereenkomst te laten gelden. Bepaald is daarom dat 
de ontbinding slechts door de rechter kan worden uitgesproken ; men zie 
artikel 6.5.4.8 lid 2. Aldus kan geen ontbinding tot stand worden gebracht 
zonder dat de rechter in de gelegenheid is geweest te toetsen of de 
wanprestatie, in het licht van de wettelijke regeling en de aard van de 
arbeidsovereenkomst, dit ingrijpende rechtsgevolg rechtvaardigt; men 
vergelijke H.R. 12 december 1980, N.J. 1981, 202. 

Artikelen 1639bb en 1639 cc. Deze artikelen zijn aangepast aan de 
terminologie van afdeling 6.1.2. 

Artikel 1649. Dit artikel is overbodig naast de artikelen 6.1.8.3 en 6.3.2.2 
e.v. 

Artikel 1650. Dit artikel is overbodig naast de afdelingen 6.1.6A (opschor-
tingsrechten) en 3.10.4A (recht van retentie). Men zie ook de nota van 
wijzigingen betreffende Boek 3, Van Zeben-Du Pon, Parlementaire Geschie-
denis, Boek 3, blz. 875. 

Artikel 1653. Dit artikel is overbodig en zal na de invoering van Boek 8 
bovendien onjuist zijn. 

Achtste titel. Het recht van beklemming keert in het nieuwe wetboek niet 
terug; men zie de memorie van antwoord bij Boek 5, Parlementaire 
Geschiedenis, Boek 5, blz. 352. In het gedeelte van de invoeringswet dat 
het overgangsrecht regelt, zal uiteraard een bepaling betreffende bestaande 
beklemmingen worden opgenomen. 

Artikelen 1656, 1662-1664, 1668. Deze artikelen zijn vervangen door een 
nieuw artikel 1662, dat behoudens een hierna te vermelden uitzondering 
gelijkluidend is aan artikel 7.13.1.3. Zoals in de toelichting op laatstvermeld 
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artikel (blz. 1089-1090) is uiteengezet, bestaat aan nadere bepalingen over 
de inbreng en over de risicovragen die zich bij de maatschap voordoen, 
geen behoefte. 

De afwijking van art. 7.13.1.3 bestaat hierin dat, terwijl lid 2 van dit artikel 
op de inbreng van het genot van een goed «de bepalingen omtrent huur» 
van overeenkomstige toepassing verklaart, in het onderhavige artikel 
slechts sprake is van de artikelen 1584-1623. Analogische toepasselijkheid 
van de artikelen 1624 e.v. (huur van bedrijfsruimte) en van de Huurwet zou 
hier misplaatst zijn, daar bij de maatschap geen behoefte bestaat aan 
regels die een verondersteld zwakkere partij tegen een sterkere beogen te 
beschermen; men zie Van Solinge, De Vennootschap volgens het nieuw 
B.W., preadvies Vereniging Handelsrecht 1974, blz. 146, en Asser-Maeijer 
(1981), blz. 81. Dit resultaat zou afgeleid kunnen worden uit de slotwoorden 
van lid 2 («voor zover de aard van de rechtsverhouding zich daartegen niet 
verzet»), maar gezien het praktisch belang is er de voorkeur aan gegeven 
dit punt in het wetsartikel zelf te verduidelijken. 

Artikel 1660. Men zie de artikelen 3.1.1.0 en 3.1.1.1. 

Artikelen 1662-1664. Men zie deze memorie bij de artikelen 1656, 
1662-1664 en 1668. 

Artikel 1667. Deze bepaling is geschrapt. Wat het eerste gedeelte betreft, 
er bestaat geen aanleiding om af te wijken van de algemene regeling 
omtrent de schadevergoeding bij wanprestatie (artikelen 6.1.8.1 e.v.); vgl. 
de toelichting bij art. 7.13.1.5, laatste alinea. Het tweede gedeelte van de 
bepaling is overbodig; vgl. Asser-Maeijer, blz. 72-73. 

Artikel 1668. Zie deze memorie bij de artikelen 1656, 1662-1664 en 1668. 

Artikel 1669. Dit artikel, dat bij handhaving om terminologische redenen 
had moeten worden aangepast, is, vooruitlopend op het nieuwe recht, 
geschrapt; vgl. de toelichting bij art. 7.13.1.5, laatste alinea, en Asser-Maeijer, 
blz. 123-124. 

Artikel 1673. De slotwoorden van lid 1 die bij handhaving om terminolo-
gische redenen hadden moeten worden aangepast, zijn als overbodig 
geschrapt; vgl. Asser-Maeijer, blz. 111. 

De wijziging van lid 2 sluit aan bij de hierna voor art. 1684 voorgestelde 
wijziging. 

Artikel 1676. Men zie artt. 3.1.1.0-2. 

Artikel 1677. Dit artikel, dat bij handhaving om terminologische redenen 
had moeten worden aangepast, is als overbodig geschrapt; vgl. de toelich-
ting op art. 7.13.1.4, voorlaatste alinea, Asser-Maeijer, blz. 125. 

Artikel 1683. De wijziging van het onder 2S bepaalde is van terminologische 
aard; men zie de artt. 3.1.1.0 en 3.1.1.1, en Asser-Maeijer, blz. 240-241. 

De wijziging van het onder 3° bepaalde staat in verband met de schrapping 
van de artikelen 1686-1687; men zie hierna. 

Artikel 1684. De bevoegdheid van de rechter om een maatschap wegens 
gewichtige redenen te ontbinden is in lid 1 van het nieuw geredigeerde 
artikel in overeenstemming met H.R. 3 december 1948, N.J. 1949, 358, tot 
maatschappen voor onbepaalde tijd uitgebreid. Ook lid 2 sluit bij het 
voormelde arrest van de Hoge Raad aan. 

Hetzelfde geldt voor lid 3, waarin de ontbindingsregeling van afdeling 
6.5.4 wordt uitgesloten. Weliswaar geldt tegen de mogelijkheid van 
ontbinding wegens wanprestatie in het stelsel van het nieuwe B.W. niet 
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meer het door de Hoge Raad aangevoerde, op het huidige artikel 1302 B.W. 
gebaseerde bezwaar dat de ontbinding terugwerkt tot het tijdstip van de 
wanprestatie, maar hier staat tegenover dat toepasselijkheid van de artt. 
6.5.4.6 e.v. hier tot andere bedenkingen aanleiding geeft. Zo kan men 
aarzelen over de vraag of de bevoegdheid tot buitengerechtelijke ontbinding 
voor de maatschap zonder meer passend is (artt. 6.5.4.8 en 10), terwijl 
voorts de toepasselijkheid van de voormelde artikelen op overeenkomsten 
tussen meer dan twee partijen niet zonder onzekerheden is (art. 6.5.4.22). 
Om deze reden is er de voorkeur aan gegeven het geldende recht op dit 
punt voorshands te handhaven. Ter gelegenheid van de invoering van titel 
7.13 zal deze problematiek nader kunnen worden bezien. 

Opmerking verdient dat wel de ontbindingsregeling van art. 6.5.3.11 
(onvoorziene omstandigheden) op de maatschap van toepassing zal zijn. 
Deze onderscheidt zich van de onderhavige bepaling o.m. daardoor dat zij 
naast volledige ontbinding ook gedeeltelijke ontbinding en wijziging van de 
overeenkomst mogelijk maken. 

Artikel 1685. Deze bepaling, die bij handhaving om terminologische 
redenen had moeten worden aangepast, is geschrapt. De zin der gemaakte 
onderscheidingen is onduidelijk; vgl. Asser-Maeijer, blz. 242. Ook in titel 
7.13 keert het artikel niet terug; zie toelichting op art. 7.13.1.2, laatste 
alinea. 

Artikelen 1686-1687. Deze bepalingen, die bij handhaving om terminolo-
gische redenen hadden moeten worden aangepast, zijn vervangen door 
een nieuw artikel 1686, dat gelijkluidend is aan art. 7.13.1.14. Ook de 
redactiewijziging van art. 1683 onder 3° hangt hiermee samen. Tot verschil 
met het geldende recht leidt de wijziging niet of nauwelijks; men zie de 
toelichting op art. 7.13.1.14. 

Artikel 1689. Deze bepaling kan vervallen. Na ontbinding van de maat-
schap wordt de rechtsverhouding beheerst door titel 3.7, alwaar ook de 
verdeling is geregeld. Vgl. ook de artt. 658 e.v. Rv. (verzegeling en boedel-
beschrijving). 

Elfde titel. Deze titel is geschrapt in verband met de nieuwe regeling van 
de schenking in titel 7.3 (wetsontwerp 17 213), die tegelijk met de Boeken 
3-6 in werking zal treden. 

Twaalfde titel. Deze titel is geschrapt in verband met de nieuwe regeling 
van de bewaarneming in titel 7.9 (wetsontwerp 17 779), die tegelijk met de 
Boeken 3-6 in werking zal treden. 

Artikel 1779. Deze bepaling kan vervallen om de redenen, uiteengezet in 
de toelichting blz. 983, onderaan. 

Artikel 1780. Men zie de artt. 3.1.1.0 en 3.1.1.1. 

Artikel 1781. Lid 1. Men zie de artt. 3.1.1.0 en 3.1.1.1. 
Lid 2. De geschrapte zinsnede, die bij handhaving om terminologische 

redenen aangepast had moeten worden, is overbodig naast de afdelingen 
6.1.8 en 6.1.9. 

Lid 3. Dit lid is geschrapt omdat het zonder reden afwijkt van o.m. de 
artt. 6.1.8.6 en 10. 

Artikel 1786. De redactie is aangepast aan de terminologie van de 
afdelingen 6.1.2 en 6.1.8. 

Artikelen 1791 en 1792. Vgl. de artt. 3.1.1.0 en 3.1.1.1; in het nieuwe B.W. 
is voorts de term eigenaar voor zaken gereserveerd (art. 5.1.1). 

Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17896, nr. 3 10 



Artikelen 1793-1795. Het eerste lid van artikel 1793 is gehandhaafd; het 
lid drukt uit dat bij verbruikleen van geld kan worden volstaan met teruggave 
van een gelijk bedrag, zulks in afwijking van art. 1791, waar van «goederen 
van dezelfde soort en hoedanigheid» wordt gesproken. Het tweede lid en 
art. 1794 kunnen worden gemist naast de nieuwe artikelen 6.1.9A. 1 en 2; 
vlg. Van Zeben-Du Pon, Parlementaire Geschiedenis Boek 6, blz. 457-458, 
Asser-Rutten I, blz. 319, en Asser-Kamphuisen-Kleijn, blz. 301. Hetzelfde 
geldt voor het daarbij aansluitende art. 1795, dat overbodig is naast art. 
1791; men zie de toelichting, blz. 887, voorlaatste alinea, en Asser-Kamp-
huisen-Kleijn, blz. 289. 

Artikelen 1797, 1798 en 1801. Vgl. de artikelen 3.1.1.0 en 3.1.1.1. 

Artikelen 1802-1806. De artikelen 1802, 1803 en 1804 lid 1 zijn geschrapt. 
Zij zouden alle om terminologische redenen moeten worden aangepast, 
doch zij zijn óf overbodig óf (art. 1803 lid 1) met recht sterk bekritiseerd; 
men zie de toelichting blz. 885-886, Pabbruwe, Verbruikleen, blz. 39, 
Asser-Kamphuisen-Kleijn, blz. 308. In de overige bepalingen van deze 
afdeling is de term «interessen» vervangen door: rente. 

Artikel 1812. Deze bepaling, die niet noodzakelijk is, is geschrapt in 
plaats van haar terminologisch aan te passen. Ook zonder dit artikel is 
voldoende duidelijk dat de onderhavige afdeling ziet op lijfrente als recht, 
ongeacht de rechtsgrond krachtens welke zij ontstond (overeenkomst, 
legaat, rechterlijk vonnis). 

Artikel 1815. Dit artikel houdt verband met de beperkingen die in artikel 
1353 zijn te vinden met betrekking tot de mogelijkheid een derdenbeding 
aan te gaan. Deze beperkingen horen in het nieuwe wetboek evenwel niet 
thuis. Het artikel moet daarom worden geschrapt. 

Artikel 1816. Dit artikel kan worden gemist. Er is geen uitdrukkelijke 
bepaling nodig om te doen vaststaan dat geen lijfrente verschuldigd is als 
degene op wiens lijf de rente is gevestigd ten tijde van de totstandkoming 
van de overeenkomst of het legaat reeds overleden was. Wat in het geval 
van een overeenkomst daarvan de verdere gevolgen zijn, zal afhangen van 
de regeling van de wilsgebreken (dwaling, bedrog), die meebrengt dat na 
een vernietiging van de overeenkomst de eventueel voldane tegenprestatie 
teruggevorderd zal kunnen worden. 

Artikel 1818. Hetgeen hier was bepaald, kan worden overgelaten aan de 
algemene regels betreffende ontbinding van de artikelen 6.5.4.6 e.v. 

Artikel 1819. Deze bepaling bevat thans twee regels. In de eerste plaats 
wordt ontbinding op grond van wanbetaling van de termijnen uitgesloten. 
In het huidige recht is de wenselijkheid van deze regel omstreden; men zie 
Asser-Kamphuisen, blz. 698. Er is in elk geval geen reden om de toepasse-
lijkheid van de nieuwe artikelen 6.5.4.6 e.v. ui t te sluiten, waarbij mede moet 
worden gedacht aan de mogelijkheid van partiële ontbinding als bedoeld in 
artikel 6.5.4.10 en aan de beperkingen die voortvloeien uit de slotzinsnede 
van artikel 6.5.4.6 lid 1 en die in de regel aan een algehele ontbinding door 
de gerechtigde tot de rente, ook over het verleden, in de weg zullen staan. 
Voor wat de hier bedoelde regel betreft, is het artikel derhalve niet gehand-
haafd. Wel is behouden de regel dat in geval van wanbetaling zekerheid 
kan worden gevorderd. Deze regel is thans eenvoudiger geredigeerd. Hij 
moet worden gelezen in verband met artikel 6.1.6.21 en het nieuwe artikel 
616 Rv., voorgesteld in het eerste deel van deze Invoeringswet. 

Artikel 1821. Deze bepaling is overbodig, voor zover zij inhoudt dat de 
verbintenis tot betaling van de lijfrente moet worden nagekomen. Onder 
het nieuwe recht zou zij voorts zo kunnen worden uitgelegd dat de artikelen 
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6.5.3.1 en 6.5.3.11 in geval van een lijfrente geen toepassing kunnen 
vinden. Daartoe is evenwel geen reden, al zal de aard van de lijfrente-over-
eenkomst meebrengen dat slechts zelden sprake zal kunnen zijn van 
«onvoorziene omstandigheden» in de zin van artikel 6.5.3.11. 

Artikel 1822. De redactie is aangepast aan de beperking van het begrip 
eigendom tot zaken als bedoeld in artikel 3.1.1.1. 

Artikel 1823. Deze materie heeft inmiddels in meer beperkte zin regeling 
gevonden in artikel 475a lid 3 Rv., als voorgesteld in de nota van wijzigingen 
ter gelegenheid van de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer 
betreffende het eerste gedeelte van deze Invoeringswet. In verband 
daarmee moet dit artikel vervallen. 

Artikel 1827. De bepaling is anders geredigeerd, omdat de figuur der 
schuldvernieuwing in het nieuwe B.W. niet terugkeert. Deze term gaf 
overigens niet duidelijk aan dat het artikel beoogt elke afwijking van de 
vorige artikelen te verbieden; men zie Asser-Kamphuisen, blz. 708. 

Zeventiende, achttiende en negentiende titel. Deze titels zijn geschrapt in 
verband met de tegelijk met de Boeken 3-6 in te voeren nieuwe titels 7.7, 
7.14 en 7.15 (wetsontwerp 17779). 

Artikel III. Dit artikel is reeds besproken in punt 2 van de Inleidende 
opmerkingen tot deze memorie. 

Opschrift Boek 7B. Ook de wijziging van het opschrift ten opzichte van 
die van het oorspronkelijke vijfde boek is in punt 2 van de Inleidende 
opmerking reeds toegelicht. 

Artikelen 1902-1980. Zoals reeds is aangekondigd in de memorie van 
antwoord betreffende het eerste gedeelte van de Invoeringswet (zitting 
1981-1982 - 16593, stuk nr. 5), blz. 3 en blz. 8, zal bij de aanpassing van 
deze artikelen moeten worden vooruitgelopen op enkele onderdelen van 
het nieuwe bewijsrecht (wetsontwerp 10377), dat thans nog bij de Tweede 
Kamer aanhangig is en waarvan niet zeker is of het vóór de inwerkingtreding 
van de Boeken 3-6 nieuw B.W. ingevoerd zal zijn. Ten einde dubbele 
behandeling zoveel mogelijk te voorkomen is het wenselijk geacht de op 
dit punt voorgenomen bepalingen te dezer plaatse eerst op te nemen, 
nadat voldoende zekerheid is verkregen omtrent het standpunt van de 
Tweede Kamer omtrent het in augustus 1981 ingediende gewijzigd ontwerp 
betreffende het bewijsrecht. 

Artikel IV. Het slotartikel van het huidige B.W., thans genummerd artikel 
2031, betreft de toepassing van Algemene Termijnenwet. Vooralsnog is 
volstaan met het aanpassen van enkele verwijzingen. Het is evenwel de 
bedoeling dat het artikel - met eventuele aanvulling - te zijner tijd tot 
slotartikel van het nieuwe B.W. wordt, bij welke gelegenheid het een ander 
nummer zal moeten krijgen. 

Wat de aangepaste verwijzingen betreft, artikel 3.9.2.13 komt, voor zover 
hier van belang, overeen met het huidige artikel 1202 lid 2, terwijl de 
verwijzing naar de titel betreffende de arbeidsovereenkomst is aangepast 
aan de vernummering van het vierde boek in Boek 7A. 

HOOFDSTUK II. WIJZIGING VAN HET WETBOEK VAN KOOPHANDEL 

Algemeen. De aangebrachte wijzigingen betreffen uitsluitend het eerste 
boek en de negende en tiende titel van het tweede boek (Van verzekering 
tegen de gevaren der zee en die der slavernij, respectievelijk Van verzekering 
tegen de gevaren van den vervoer te lande en op de 
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binnenwateren). De overige titels van het tweede boek behoeven slechts 
aanpassing, indien Boek 8 in het nieuw B.W. op het tijdstip van 
inwerkingtreding van de Boeken 3-6 nog niet geheel ingevoerd zou zijn. 
Thans is nog niet zeker in hoeverre dit het geval zal zijn. Voor zover deze -
inmiddels reeds voorbereide - aanpassing naderhand nodig mocht blijken, 
zal deze in een volgend gedeelte van deze Invoeringswet alsnog kunnen 
geschieden. 

Artikelen 18, 19, 21. De formulering is aangepast aan artikel 6.1.2.1. 

Artikel 35. Dit artikel kan gemist worden naast art. 3.7.1.15 lid 2. 

Artikel 64. De wijziging, die geen inhoudelijk verschil impliceert, is nodig 
door de vervanging van de maatstaf «te goeder trouw» van art. 1374 lid 3 
door «redelijkheid en billijkheid» (zie bijv. de artt. 6.1.1.2 en 6.5.3.1). 

Artikel 67a is overbodig naast het algemenere art. 3.3.7. 

Artikel 74 is aangepast aan artikel 7.7.1.1. Titel 7.7 zal tegelijk met de 
Boeken 3-6 worden ingevoerd; de agentuurovereenkomst is een species 
van de overeenkomst van opdracht. 

Artikel 74p. Het vierde lid kan gemist worden naast artikel 6.1.8.18. 

Artikel 74s. In dit artikel zijn de verwijzingen naar het Burgerlijk Wetboek 
aangepast. 

Artikelen 76-85a. De afdeling «Van commissionnairs» kan naast de 
bepalingen van titel 7.7 vervallen. Men zie de toelichting blz. 1004-1005 
en blz. 1009, slotopmerking. Hierbij zij bedacht dat in het wetsontwerp 
betreffende titel 7.7 (wetsontwerp 17779) artikel 7.7.3.2 is vervallen; de 
artikelen 7.7.3.3. en 7.7.3.4 zijn overgebracht naar afdeling 7.7.2 betreffende 
lastgeving (artt. 7.7.2.4b en 7.7.2.4c); in verband hiermee kon ook artikel 
7.7.3.1 vervallen. 

Artikel 109. Tegen de achtergrond van artikel 3.1.1.12 is het niet meer 
nodig te onderscheiden tussen kwade trouw en grove schuld. Vgl. artikel 
7.19.1.11 en de toelichting daarbij. 

Artikel 115. Vgl. het bij artikel 109 opgemerkte en art. 7.19.2.6. 

Artikelen 127a en 127b. Vgl. afdeling 6.1.9. 

Artikel 139. Vgl. art. 7.19.6.3 lid 4 en de toelichting daarbij. 

Artikelen 143c, 144, 147, 148, 154. De terminologie is aangepast aan 
afdeling 6.1.9 en art. 6.1.9A.8. 

Artikelen 167a en 167b. Deze artikelen zijn in overeenstemming gebracht 
met het stelsel van art. 6.1.6.17a lid 3. 

Artikel 169. In dit artikel is de verwijzing naar het Burgerlijk Wetboek 
aangepast. 

Artikel 170, tweede lid, is aangepast aan de nieuwe regeling inzake de 
verlenging van de verjaringstermijn in titel 3.11. 

Artikel 190. Men zie deze memorie bij artikel 109 en art. 7.20.1.14 

Artikel 198. Zie artikel 7.20.2.8. 
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Artikel 212. Vgl. art. 7.20.4.8 en de toelichting daarbij. 

Artikelen 218c, 219, 222, 223. De terminologie is aangepast aan afdeling 
6.1.9 en artikel 6.1.9A.8. 

Artikelen 227a en 227b. Deze artikelen zijn in overeenstemming gebracht 
met het stelsel van artikel 6.1.6.17a lid 3. 

Artikel 229. In dit artikel is de verwijzing naar het Burgerlijk Wetboek 
aangepast. 

Artikel 229a,tweede lid, is aangepast aan de nieuwe regeling inzake de 
verlenging van de verjaringstermijn in titel 3.11. 

Artikel 229k. In dit artikel is de verwijzing naar het Burgerlijk Wetboek 
aangepast. 

Artikelen 230-243. De artikelen 230-241 kunnen worden geschrapt in 
verband met de nieuwe regeling van het recht van reclame in afdeling 
7.1.8, zoals voorgesteld in wetsontwerp 16979 (Koop en ruil). De artikelen 
242 en 243 zijn duister en spelen in de praktijk geen rol; vgl. Dorhout-Mees, 
Nederlands handels- en faillissementsrecht III (1980) nr. 6.97 en V (1979) 
nrs. 13.61 - 63. 

Artikel 251. Het artikel is aangepast aan de terminologie van titel 3.2 
nieuw B.W. Men zie ook artikel 6.5.2.11 betreffende dwaling. 

Opmerking verdient dat in vele volgende artikelen van deze titel de term 
«nietig» gehandhaafd is. Het betreft daar echter gevallen van andere aard, 
die niet met de dwalingsfiguur van het onderhavige artikel op één lijn 
gesteld kunnen worden. 

Artikel 258. Artikel 1939 B.W., handelende over de toelaatbaarheid van 
getuigenbewijs indien een begin van schriftelijk bewijs aanwezig is, zal 
vervallen. In verband hiermee dient ook artikel 258 W.v.K. te worden 
gewijzigd, waarin de woorden «begin van schriftelijk bewijs» nog voorko-
men. Het eerste lid van de voorgestelde tekst handhaaft het uitgangspunt 
van het huidige artikel 258, ingevolge waarvan het bestaan en de inhoud 
van de verzekering tegenover de verzekeraar slechts door geschrift kan 
worden bewezen. Voor de periode dat de verzekeringnemer de polis nog 
niet als bewijs heeft aanvaard, wordt op deze regel - in de geest van het 
huidige artikel - een uitzondering gemaakt voor zover uit het schriftelijk 
bewijs blijkt, dat de overeenkomst onvolledig is vastgelegd. Voor dat geval 
mag het ontbrekende met alle middelen worden bijgebracht. Het tweede 
lid spreekt voor zich zelf. 

Artikel 263. De nieuwe redactie strekt tot aanpassing aan de terminologie 
van het nieuwe B.W. en aan het verdwijnen van de regel van artikel 1496 
van het huidige B.W., volgens welk artikel het risico bij koop reeds vóór de 
levering van het verkochte overgaat. De thans gekozen term «overgang» 
omvat ook onteigening overeenkomstig hetgeen voor het huidige recht is 
beslist door H.R. 20 april 1922, N.J. 1922, 591. 

Artikelen 273, 274 en 275. Deze artikelen moeten worden gezien in 
verband met het z.g. indemniteitsbeginsel, zoals dit door de rechtspraak 
wordt verstaan en ingevolge waarvan de verzekerde krachtens een schade-
verzekering geen vergoeding zal ontvangen waardoor hij in een duidelijk 
voordeliger positie zou komen te verkeren. De artikelen 273-274 moeten 
voorts in verband worden gebracht met titel 7.15, de vaststellingsovereen-
komst betreffende, welke titel ook ten aanzien van de in de artikelen 274 en 
275 geregelde z.g. voortaxatie door partijen en ondeskundigen van toepas-

Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17 896, nr. 3 14 



sing zai zijn. Daarvan uitgaande, is de aanpassing in de eerste plaats hierin 
gevonden dat de artikelen 273 en 274 vervallen. Het eerste omdat het 
slechts een vanzelfsprekende inleiding op de artikelen 274 en 275 vormt, en 
het tweede omdat naast het z.g. indemniteitsbeginsel zoals dit door de 
rechtspraak wordt verstaan, aan het thans t.a.v. vóórtaxatie door partijen in 
artikel 274 toetsingscriterium «bovenmatig» geen behoefte meer bestaat. 
Artikel 275 stelt in het licht, dat (juist zoals thans) de z.g. vóórtaxatie door 
deskundigen - welke in de terminologie van titel 7.15 meestal zal zijn een 
beslissing door partijen overeenkomstig het advies van één (of meer) 
deskundige(n) - van de invloed van het indemniteitsbeginsel is vrijgesteld, 
zodat zulk een taxatie alleen kan worden aangetast als beslissing in de zin 
van titel 7.15. 

Artikel 283. De redactie is aangepast aan de terminologie van afdeling 
6.1.9 nieuw B.W. 

Artikel 284. Deze aanpassing stelt in het licht dat de schadeverzekeraar 
alleen wordt gesubrogeerd in de vorderingen tot schadevergoeding die de 
verzekerde op derden heeft. Daaronder valt bij voorbeeld niet de revindicatie 
van een ontvreemde zaak (artikel 5.1.4), noch ook de persoonlijke vordering 
van artikel 3.4.2.3a lid 2. Het huidige slot van artikel 284 is geschrapt, nu 
hierin reeds wordt voorzien door artikel 6.2.2.9b. 

Artikel 287. Deze aanpassing houdt verband met de artikelen 3.1.1.0-2 
nieuw B.W. 

Artikelen 288 en 289. Blijkens H.R. 3 maart 1972, N.J. 1972, 339, hebben 
deze bepalingen, voor zover zij de geldigheid van verzekering naar herbouw-
waarde beperken, hun kracht verloren. Aangezien de betekenis van deze 
bepalingen overigens niet duidelijk is, verdient het de voorkeur deze 
artikelen te schrappen in stede van ze aan de terminologie van de Boeken 
3-6 aan te passen. 

Artikel 295. Het verdient aanbeveling de ook in het eerste lid neergelegde 
eedsbepaling te schrappen, nu ook de artikelen 273 en 274 zijn geschrapt 
en artikel 275 is herzien. 

Artikel 296. Dit artikel vervalt omdat de begripsomschrijvingen, waarnaar 
het verwijst in het nieuwe B.W., niet terugkeren. 

Artikelen 297 en 298. Deze artikelen worden vervangen door de regeling 
van het nieuwe artikel 3.9.1.3. 

Artikel 654. Het artikel is aangepast aan de terminologie van afdeling 
6.1.9. 

Artikelen 663-680. De betekenis van deze artikelen, gewijd aan het 
abandonnement, is vooral gelegen in artikel 678, dat een wijze van eigen-
domsovergang onder bijzondere titel geeft, waar, naar vroeger werd 
aangenomen, het huidige Burgerlijk Wetboek geen mogelijkheid van 
overdracht kent. In het nieuwe B.W. is echter wel overdracht mogelijk, in 
elk geval krachtens artikel 3.4.2.7a. Daarnaast is aan artikel 678 geen 
behoefte. 

Aangezien het recht van abandonnement in de Nederlandse polissen 
pleegt te zijn uitgesloten, verdient het de voorkeur niet alleen artikel 678, 
doch alle artikelen die het abandonnement betreffen ter gelegenheid van 
de invoering van de Boeken 3-6 te doen vervallen. Het voorontwerp 
(groene boek) van titel 7.17 bevat nog wel een (eenvoudige) regeling van 
het abandonnement; men zie de artikelen 7.17.2.32-37. Het ligt echter in de 
bedoeling deze artikelen in het regeringsontwerp van titel 7.17 niet over te 
nemen. 
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Artikel 683. Dit voorrecht ten behoeve van de verzekeraar is geschrapt 
overeenkomstig het voorstel gedaan in het Rapport van de commissie-Hou-
wing, betreffende de bevoorrechting van vorderingen, blz. 49. 

Artikel 685. Het voorrecht van het onderhavige artikel ten behoeve van 
de makelaar is daarentegen gehandhaafd in afwachting van de uitvoering 
van het thans bestaande voornemen om in het ontwerp van titel 7.17 een 
regeling op te nemen ter bescherming van tussenpersonen die del 
credere lopen. 

De voorgestelde toevoeging is nodig ten einde de rangorde tussen dit 
voorrecht en het ten opzichte van het huidige recht nieuwe artikel 3.10.3.15 
te regelen. 

HOOFDSTUK III. WIJZIGINGEN VAN HET WETBOEK VAN STRAFRECHT 
EN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING 

Wetboek van Strafrecht 

Artikel 198. In het huidige eerste lid wordt gesproken van «gerechtelijke 
sequestratie». Daarmee wordt kennelijk gedoeld op de regeling van de 
artikelen 1767-1776 van het huidige Burgerlijk Wetboek, die echter in het 
kader van de onderhavige Invoeringswet zullen worden vervangen door de 
regeling van de gerechtelijke bewaring in de artikelen 709 en 794 e.v. Rv. In 
verband daarmee zijn de voormelde woorden vervangen door: gerechtelijke 
bewaring. 

Bij de term «bewaarder» in het derde lid dient te worden bedacht dat 
artikel 198 zowel op het beslag, bedoeld in het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering, als op strafrechtelijke inbeslagneming betrekking heeft. 
De «bewaarder» kan derhalve zowel een gerechtelijke bewaarder als 
bedoeld in de artikelen 794 e.v. Rv. zijn als een bewaarder in de zin van 
bijv. artikel 119 Sv. 

De gerechtelijke bewaring bij privaatrechtelijk beslag verandert evenwel 
in het stelsel van de Invoeringswet enigszins van aard. De verplichting om 
bij beslag op roerende zaken steeds een bewaarder aan te wijzen, neergelegd 
in het huidige artikel 450 Rv., vervalt immers. De bewaring zal in verband 
daarmee nog alleen in aanmerking komen als het wenselijk is de zaak in 
handen van een derde te stellen in plaats van haar, zoals thans pleegt te 
geschieden, ter plaatse waar zij in beslag is genomen, onder de hoede van 
een bewaarder - in de huidige praktijk vaak de beslagene zelf - achter te 
laten. Men zal daarom bij artikel 198 in de toekomst in beginsel alleen 
hebben te denken aan professionele bewaarbedrijven en ambtelijke 
bewaarders. 

Tegen deze achtergrond is artikel 198, vierde lid, minder passend 
geworden. Daarom wordt voorgesteld het te laten vervallen. 

Artikel 348. De in dit artikel aangebrachte wijzigingen houden vooral 
verband met het invoeren van een bezitloos pandrecht in artikel 3.9.2.2. 
Deze vorm van pandrecht zal de functie gaan vervullen van de huidige 
eigendomsoverdracht tot zekerheid, die evenwel buiten het onderhavige 
artikel valt. Wel kan de schuldenaar die het aan de schuldeiser tot zekerheid 
overgedragen goed vervreemdt of vernielt, beschadigt of onbruikbaar 
maakt, strafbaar zijn op grond van de artikelen 321 (verduistering) of 350. 
Deze strafbaarstelling is in de praktijk als onderdeel van de bescherming 
van de zekerheidseigenaar niet zonder betekenis. Het verdient daarom 
aanbeveling dat in geval van een bezitloos pandrecht de pandgever in 
vergelijkbare omstandigheden eveneens strafbaar is. Dit kan worden 
bereikt door het onderhavige artikel mede op het bezitloos pandrecht te 
betrekken. 

Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17 896, nr. 3 16 



Met het oog hierop is het thans voorgestelde eerste lid zo geredigeerd 
dat daarin niet langer wordt gesproken van onttrekken van de zaak aan een 
ander die daarop een pandrecht heeft. In het geval van een bezitloos 
pandrecht zal de betreffende zaak immers wel aan het pandrecht van een 
ander kunnen worden onttrokken maar is de omschrijving ontrekken aan 
die ander minder passend, nu de pandhouder hier de zaak nu juist niet 
onder zich heeft. 

Verder zijn nog enkele wijzigingen van andere aard aangebracht. In de 
eerste plaats is de term «zaak» vervangen door goed, nu de term zaak in 
het nieuw B.W. slechts ziet op stoffelijke objecten (artikel 3.1.1.1). Men kan 
echter ook een recht aan een pandrecht of een vruchtgebruik onttrekken. 
Deze wijziging maakte tevens vervanging nodig van de term «eigenaar» die 
in de terminologie van het nieuwe B.W. slechts aanduidt degene aan wie 
een zaak toebehoort. 

Voorts is de term «recht van terughouding» vervangen door retentierecht, 
zulks in overeenstemming met de terminologie van afdeling 3.10.4A nieuw 
B.W. 

Ten slotte is in het artikel een nieuw tweede lid ingevoegd. Men pleegt 
aan te nemen dat het daar bepaalde niet reeds onder artikel 350 is te 
brengen; men zie Noyon-Langemeijer-Remmelink, Wetboek van Strafrecht, 
aantekening 6 bij dat artikel. Wel kan men verdedigen dat het onder de 
omschrijving van het huidige artikel 348 valt; men zie dezelfde schrijvers, 
aantekening 3 bij laatstgenoemd artikel. Het is evenwel wenselijk geacht 
zulks buiten twijfel te stellen op soortgelijke wijze als dit reeds thans voor 
het daar bedoelde geval is geschied in artikel 198, tweede lid. Men denke 
ook hier aan de reeds vermelde bezitloze pandrechten. 

Het aanvankelijke tweede, nu derde lid heeft een kleine redactionele 
aanpassing ondergaan. 

Artikel 428. Het artikel is aangepast aan de terminologie van artikel 
3.1.1.2 lid 1 nieuw B.W., krachtens hetwelk voortaan nog alleen de daar 
bedoelde zaken onroerend zijn. 

Wetboek van Strafvordering 

Algemeen 

1. Om te beginnen dienen enige algemene opmerkingen te worden 
gemaakt over de verhouding tot de behandeling van goederen in het kader 
van de strafvordering, geregeld in het onderhavige wetboek, en het nieuwe 
burgerlijk recht, daaronder begrepen het nieuwe executie- en beslagrecht, 
voorgesteld bij het eerste gedeelte van de Invoeringswet. 

Voor die verhouding is in de eerste plaats van belang hoe in geval van 
strafrechtelijke inbeslagneming teruggave van het goed kan worden 
verkregen. Teruggave vindt slechts plaats uit hoofde van een tot de 
bewaarder gerichte last als bedoeld in artikel 119 Sv. Die last kan worden 
gegeven door de officier van justitie (artikel 118 Sv.), door de rechter die 
uitspraak doet als bedoeld in artikel 353 Sv. en door de rechter die beslist 
op een beklag als bedoeld in artikel 552a Sv. (artikel 552e). Voor alle drie 
gevallen geldt dat de bewaarder aan wie de last gegeven is, het voorwerp 
niettemin onder zich houdt, indien daarop onder hem ingevolge de regels 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering beslag is gelegd (artikel 
119 lid 4 Sv.). 

Daarnaast brengt artikel 552e mee dat artikel 119 ook geldt bij toewijzing 
van een klaagschrift met betrekking tot een verbeurdverklaring of onttrekking 
aan het verkeer. Weliswaar geldt artikel 119 niet in geval van een beslag op 
vorderingen als bedoeld in de artikelen 125a - 125e Sv. in afwachting van 
een eventuele verbeurdverklaring - bij welk beslag immers geen bewaarder 
als bedoeld in dat artikel te pas komt - , maar ook hier moet worden 
aangenomen dat de strafrechtelijke inbeslagneming niet aan een civiel 
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beslag in de weg staat. Men denke zowel aan derdenbeslag als aan het 
beslag van artikel 479b Rv. als aan beslag onder de schuldeiser zelf (het 
nieuwe artikel 479h). Wordt het strafrechtelijk beslag opgeheven of wordt 
met succes tegen de verbeurdverklaring opgekomen op grond van artikel 
552b, dan zal het civiele beslag blijven liggen en langs de gewone weg 
kunnen worden afgewikkeld. 

Ten slotte bepaalt artikel 353 lid 2 nog dat de rechter die uitspraak doet, 
de gerechtelijke bewaring kan gelasten van een voorwerp waarover een 
burgerlijk geding aanhangig is, een figuur die overeenkomst vertoont maar 
niet samenvalt met de gerechtelijke bewaring van de nieuwe artikelen 795 
e.v. Rv. 

2. Het hierboven weergegeven stelsel gaat ervan uit dat in beginsel noch 
het openbaar ministerie, noch de strafrechter civiele geschillen ten aanzien 
van in beslag genomen voorwerpen heeft te beslissen; men zie de memorie 
van toelichting bij het ontwerp dat heeft geleid tot de Wet van 22 mei 1958, 
Stb. 296, blz. 12, en voorts artikel 353 lid 1, laatste zin, bepalende dat de 
beslissing van de strafrechter ieders rechten op het voorwerp onverlet laat. 
De belanghebbenden kunnen zonodig zelf voor hun privaatrechtelijke 
belangen opkomen door tijdig privaatrechtelijk conservatoir of executoriaal 
beslag te leggen. 

Dit neemt niet weg dat, als geen zodanig beslag is gelegd, bij de teruggave 
krachtens de artikelen 118, 353 of 552a e.v. ook met privaatrechtelijke 
belangen rekening zal moeten worden gehouden. Indien aanspraak op het 
voorwerp wordt gemaakt door een derde die redelijkerwijs als rechtheb-
bende daarop kan worden aangemerkt, kan de teruggave aan deze plaats-
vinden (H.R. 18 januari 1977, N.J. 1977, 506). Bij de vraag wie rechthebbende 
is, zal mede aandacht moeten worden gegeven aan de privaatrechtelijke 
gevolgen die aan een teruggave ondanks het bovenstaande toch verbonden 
kunnen zijn. Zo kan bijv. teruggave aan de eigenaar van een zaak die 
onderworpen is aan een pand- of retentierecht tot gevolg hebben dat dit 
pand- of retentierecht tenietgaat. Teruggave aan de pandhouder of retentor 
ligt hier daarom voor de hand. 

Voorts moet hier worden gewezen op de terugvordering van door 
misdrijf aan iemand onttrokken zaken op grond van artikel 3.4.2.3a lid 2 
nieuw B.W., waarvan verwacht mag worden dat zij in de praktijk gemakkelijk 
tot klaagschriften als bedoeld in de artikelen 552a e.v. Sv. zal kunnen 
leiden. Blijkens de parlementaire geschiedenis van artikel 3.4.2.3a is 
immers voor de toepassing daarvan in de eerste plaats gedacht aan het 
geval dat de zaak via een strafrechtelijke inbeslagneming achterhaald 
wordt. Erzij aan herinnerd dat het vaak voorkomt dat gestolen of verduisterde 
zaken worden achterhaald, als zij in handen van een opkoper zijn, omdat de 
dader even later op heterdaad wordt betrapt en ook ten aanzien van zijn 
eerdere misdrijven schoon schip maakt. Blijkt uit het proces-verbaal van de 
politie wat de opkoper - tegen wiens pretentie van goede trouw vaak 
moeilijk tegenbewijs te leveren zal zijn - voor de zaak heeft betaald, en 
biedt de gedepossedeerde in zijn klaagschrift ook dat bedrag aan, dan ligt 
de beslissing voor de hand. Staat het bedrag van de betaalde of verschul-
digde tegenprestatie niet aldus vast, dan zal de rechter moeten beoordelen 
of hetgeen de klager aanbiedt aan de verkrijger te betalen voldoende is om 
afgifte aan hem te gelasten. Komt men er aldus niet uit, dan zal nog de weg 
kunnen worden gekozen van afgifte tegen zekerheidstelling voor hetgeen 
uiteindelijk verschuldigd zal blijken te zijn. 

Dat ook de strafrechter zich in beginsel in de problematiek van artikel 
3.4.2.3a zal moeten verdiepen, is in overeenstemming met het huidige 
recht. Zie H.R. 24 juli 1967, N.J. 1968 nr. 96 en (vooral) H.R. 6 juni 1978, N.J. 
1979 nr. 29, waarin wegens gebrek aan motivering werd vernietigd een 
beslissing van de rechtbank waarin aan het huidige artikel 637 B.W. geen 
aandacht was gegeven. Deze uitspraak is voor artikel 3.4.2.3a vooral 
daarom relevant, omdat dat artikel de bijzondere regeling van het huidige 
art. 637 B.W. tot de algemene regel verheft. 
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3. In dit verband verdient voorts aandacht dat de wettekst erop schijnt te 
duiden dat bij de artikelen 118 en 353 Sv. een grotere mate van vrijheid 
bestaat om een voorwerp aan een ander dan de beslagene terug te geven 
dan bij de artikelen 552a en 552b, zulks in verband met de term «toebehoren» 
in de artikelen 552b lid 1 en 552c. Maar deze uitleg is betwistbaar. In de 
literatuur is aangenomen dat ook in die laatste artikelen bedoeld zijn alle 
«belanghebbenden», waaronder ook eventuele persoonlijk gerechtigden 
die uit hoofde van hun gebruiksrecht aanspraak op afgifte kunnen maken. 
Zie Melai-Duisterwinkel, Wetboek van Strafvordering, noot 3 bij artikel 
552b en noot 5 bij artikel 552c. 

Niettemin zou tegen de achtergrond van het nieuw B.W. de term «toebe-
horen» een misleidende rol kunnen spelen: zij is daar gereserveerd voor de 
gevallen dat het gaat om iemand die een recht «op» het goed heeft, dus als 
het om een voorwerp gaat een zakelijk recht. In verband daarmee wordt 
voorgesteld de term hier te vervangen door het neutralere «toekomen aan» 
dat met de boven weergegeven uitleg meer in overeenstemming is. 

Te denken valt ook bij voorbeeld aan de onder 1 reeds vermelde legger 
van een civiel derdenbeslag op een krachtens artikel 125a in beslag 
genomen vordering, alsmede aan de benadeelde door een vermogensmis-
drijf als oplichting waarvan de onder de dader aangetroffen «opbrengst» 
verbeurd is verklaard. Het huidige artikel 552b lid 1 maakt het moeilijk om, 
bij voorbeeld als het gaat om de opbrengst van de goederen die door 
oplichting verkregen zijn, deze langs de weg van een beschikking op een 
klaagschrift aan de benadeelde ten goede te doen komen. De voorgestelde 
redactie laat dat in beginsel wel toe, zij het dat civiele beslagen als bedoeld 
in artikel 119 lid 4 daaraan in de weg kunnen staan. 

Ten slotte kunnen langs deze weg ook eventuele beperkt gerechtigden 
als bedoeld in artikel 3.4.2.3a lid 5 nieuw B.W. aan hun trekken komen, 
gesteld dat zij recht hebben om afgifte te vorderen. 

4. Tot besluit van deze algemene opmerkingen moet worden gewezen 
op de stuitende werking die blijkens artikel 3.4.2.3a lid 2, derde zin, toekomt 
aan een klaagschrift als bedoeld in de artikelen 552a en 552b ten opzichte 
van de termijn van drie jaar van artikel 3.4.2.3a lid 2, tweede zin. In de 
memorie van antwoord aan de Tweede Kamer bij dat artikel (Van Zeben-Du 
Pon, Parlementaire Geschiedenis van Boek 3, blz. 334, tweede alinea) wordt 
aangekondigd dat nog zal worden bezien in hoeverre de artikelen 552a en 
552b met het oog hierop nog aanpassing behoeven. Deze opmerking ziet 
hierop dat het klaagschrift niet, althans niet noodzakelijk, leidt tot een 
kennisgeving van deze daad van rechtsvervolging aan degene bij wie de 
zaak in beslag is genomen. 

Dit schuilt in het volgende. Het klaagschrift wordt behandeld in raadkamer, 
zodat de artikelen 21 e.v. Sv. van toepassing zijn. In verband met artikel 35 
Sv. brengt dit mee dat de verdachte kan worden gehoord en, als hij de 
wens daartoe te kennen geeft, moet worden gehoord. Uit artikel 24 volgt 
dan dat hij zich door zijn raadsman kan laten bijstaan. Dit alles waarborgt 
echter niet dat de beslagene van het klaagschrift op de hoogte komt. Niet is 
immers voorgeschreven dat hem een mededeling omtrent het klaagschrift 
wordt gedaan, noch als hij tevens de verdachte is, noch als hij dat niet is en 
derhalve ook artikel 35 niet geldt. 

Opvulling van deze lacune is ook om andere redenen gewenst. Zoals 
reeds onder 2 is uiteengezet heeft een eventuele afgifte aan de klager wel 
geen rechtstreekse privaatrechtelijke gevolgen, maar kunnen er toch wel 
dergelijke gevolgen uit voortvloeien, zoals het teniet gaan van een retentie-
recht of een vuistpand. Ook artikel 3.4.2.3a, waarvan het derde lid tot een 
opschortingsrecht leidt, is hiervan belang. 

Met het oog hierop wordt voorgesteld om aan artikel 552a een nieuw 
vierde lid toe te voegen dat op de daar bedoelde griffier de plicht legt aan 
degene, bij wie het voorwerp in beslag is genomen, indien hij noch de 
klager is, noch afstand van het voorwerp heeft gedaan (artikel 118 lid 4), en 
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zijn adres bekend is, onverwijld een afschrift van het klaagschrift te zenden 
met mededeling dat hij ook zijnerzijds een klaagschrift kan indienen. Is de 
beslagene tevens de verdachte, dan kan hij ook volstaan met zich op grond 
van artikel 35 te doen horen. 

Een soortgelijke voorziening is in artikel 552b niet nodig geacht. Door de 
verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer komt de klager daar 
tegenover de Staat te staan die eigenaar van de zaak is geworden. De 
veroordeelde, die de eigendom verloren heeft, is verder buiten spel. Is de 
beslagene een ander, dan kan deze zelfstandig tegen de verbeurdverklaring 
of onttrekking aan het verkeer en derhalve tegen de eigendomsverkrijging 
door de Staat opkomen. 

Artikelen 

Artikel 552a. De toevoeging van het nieuwe vierde lid is onder Algemeen 
sub 4 reeds toegelicht. 

Artikelen 552b en 552c. Deze wijzigingen zijn onder Algemeen sub 3 
reeds toegelicht. 

Artikel 576. Het vierde lid van dit artikel is aangepast aan artikel 6.1.10.7 
nieuw B.W. en aan de nieuwe regeling van het beslag op vorderingen in 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De nieuwe redactie spreekt 
niet langer van derdenbeslag maar verwijst in een soortgelijke redactie als 
die van artikel 479k Rv. naar het nieuwe artikel 478 Rv. Aldus is ook 
rekening gehouden met het beslag van artikel 479b Rv. Bij de nieuwe 
eerste zin van het vierde lid vergelijke men voorts het nieuwe artikel 475b 
Rv. 

HOOFDSTUK IV. WIJZIGING VAN ENIGE ANDERE WETTEN 

Wet houdende Algemene Bepalingen der wetgeving van het Koninkrijk 

Artikel 3. Zoals is uiteengezet in de memorie van toelichting op het 
vierde gedeelte van deze Invoeringswet onder Algemeen bij afdeling 3.1.1 
punt D (blz. 7) zou artikel 3 Wet Algemene Bepalingen tegen de achtergrond 
van de schrapping van de artikelen 2, 4 en 6 van de oorspronkelijke 
Inleidende titel tot misverstand kunnen leiden ten aanzien van de bevoegd-
heid van de rechter om betekenis toe te kennen aan ongeschreven gewoon-
terecht zowel in het burgerlijk recht als daarbuiten, terwijl praktische 
behoefte aan een bepaling als de onderhavige ontbreekt. Hier moge naar 
de daar gegeven uiteenzetting worden verwezen. In verband daarmee 
wordt thans de schrapping van het artikel voorgesteld. 

Artikel 14. Dit artikel kan worden gemist naast artikel 3.2.7 nieuw B.W. 
dat dezelfde materie betreft. Bovendien zou het artikel tot misverstand 
kunnen leiden, nu het de termen «publieke orde en goede zeden» niet in 
dezelfde betekenis schijnt te bezigen als die van de termen «openbare orde 
en goede zeden» in artikel 3.2.7 lid 1, datervan uitgaat dat niet alle dwingend 
recht ook van openbare orde is. Dat dit van belang is, blijkt onder meer uit 
artikel 7.15.3; men zie de memorie van toelichting bij dit artikel op wets-
ontwerp 17 779 waar de schrapping van artikel 14 in verband daarmee 
reeds wordt aangekondigd. 

Auteurswet 1912 

Artikel 2. Het eerste lid is vervallen omdat het begrip «roerend» in artikel 
3.1.1.1 tot stoffelijke objecten («zaken») wordt beperkt. 

In aansluiting daarop diende de aanhef van het oorspronkelijke tweede, 
thans eerste lid enigszins te worden gewijzigd. Tevens is de inhoud van dit 
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lid beperkt tot wat thans daarvan de eerste zin vormt. De oorspronkelijke 
tweede en derde zin zijn - in aangepaste vorm - tot een nieuw tweede lid 
gemaakt. 

De eerste zin van het nieuwe tweede lid sluit aan bij de redactie van de 
vergelijkbare bepalingen uit afdeling 3.4.2 van het nieuwe B.W.; zie met 
name de artikelen 3.4.2.4-7b. Strikt genomen volgt de regel van deze zin 
reeds uit de algemene bepalingen van de artikelen 3.4.2.7a en 7b, maar uit 
een oogpunt van overzichtelijkheid is de voorkeur gegeven aan een 
uitdrukkelijke herhaling op dit punt. Dat de vereiste akte onderhands of 
authentiek kan zijn - zoals het huidige artikel 2 lid 2 zegt - behoeft niet 
uitdrukkelijk te worden vermeld. 

Men lette er voorts op dat de redactie van deze zin uitgaat van de 
toepasselijkheid van artikel 3.4.2.2 nieuw B.W. Daaruit wordt tevens 
duidelijk dat voor de overdracht van het auteursrecht mede aan de daar 
gestelde eisen moet zijn voldaan, met name aan de eisen van een geldige 
titel en beschikkingsbevoegdheid van de vervreemder, die hier ook in het 
huidige recht gelden. 

Uit artikel 3.7.1.14a lid 1 vloeit voort dat in geval het auteursrecht in een 
gemeenschap valt, die tot verdeling komt, de levering, vereist voor de 
overgang op degene aan wie het werd toegedeeld, eveneens overeenkomstig 
het onderhavige artikel 2 lid 2, eerste zin, dient te geschieden. Ten slotte 
verdient aandacht dat op het auteursrecht ook artikel 3.4.2.3b nieuw B.W. 
van toepassing zal zijn. 

De oorspronkelijke derde, thans tweede zin van het tweede lid, heeft 
slechts enige redactionele aanpassing ondergaan. 

Artikel 25. Dit artikel is aangepast aan de terminologie van Boek 4 nieuw 
B.W. Uit het nieuwe vijfde lid volgt dat ook onder het nieuwe recht de in 
het tweede en vierde lid bedoelde uiterste wilsbeschikking kan worden 
gemaakt in soortgelijke vorm als thans voor het codicil geldt. 

Artikel 28. Dit artikel moest worden aangepast aan het nieuwe executie-
en beslagrecht, voorgesteld in het eerste deel van de onderhavige lnvoe-
ringswet, dat niet meer het huidige revindicatoire beslag kent, maar wel 
een algemene regeling van conservatoir en executoriaal beslag tot afgifte 
van zaken. Nu het artikel om deze reden moest worden omgewerkt, is het 
tevens op enige andere punten verduidelijkt. 

In de nieuwe opzet betreft het eerste lid nog alleen de vordering tot 
opeising als eigendom of tot vernietiging of onbruikbaarmaking zelf. Het 
beslag en de executie ter zake van deze vorderingen zijn geregeld in het 
tweede lid door middel van een algemene verwijzing naar de bepalingen in 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering betreffende beslag en 
executie tot afgifte van roerende zaken die geen registergoederen zijn; men 
zie met name de nieuwe artikelen 491 e.v. en 730 e.v. Rv. Deze opzet brengt 
mee dat voor het instellen van een vordering als in lid 1 bedoeld geen 
inleidend beslag nodig is, iets waarover in het huidige recht soms anders 
wordt geoordeeld; zie Rechtbank Haarlem, 22 juni 1948, N.J. 1949, 399. 

De tweede zin van het nieuwe lid 2 vormt een bijzondere regel, waarmee 
de rechter rekening moet houden bij de toepassing van de artikelen 497 lid 
1 en 736 lid 1 Rv. en waardoor wordt gewaarborgd dat de onderhavige 
rechten uit het auteursrecht niet door andere beslagleggers kunnen 
worden doorkruist. 

Het nieuwe derde lid komt overeen met het oorspronkelijke tweede lid, 
zij het dat de redactie iets is aangepast en is gepreciseerd. 

Het oorspronkelijke derde lid is opgegaan in het nieuwe lid 1, waaruit 
volgt dat de leden 1-3 uitsluitend van toepassing zijn op roerende zaken 
die geen registergoederen zijn. Een bepaling over (hulp)zaken die door 
bestemming onroerend zijn geworden is niet meer nodig, nu het nieuwe 
B.W. deze figuur niet kent, sinds ter gelegenheid van de memorie van 
antwoord aan de Tweede Kamer betreffende de vaststellingswet van Boek 
3 het oorspronkelijke artikel 3.1.1.4 is geschrapt. 
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Voor registergoederen geldt het vierde lid. Dit komt derhalve niet alleen 
voor onroerende zaken te gelden, maar ook voor schepen en luchtvaartuigen, 
voor zover in Nederland te boek gesteld. 

Het slot van het vierde lid is vervallen, omdat het overbodig is naast de 
regeling van de dwangsom van de artikelen 611a e.v. Rv. Gaat het om een 
onroerende zaak, dan kan bovendien executie plaatsvinden langs de weg 
van artikel 558 Rv. 

Het oorspronkelijke vijfde lid is geschrapt. Het daar bepaalde is reeds 
voor het huidige recht overbodig. Het spreekt vanzelf dat de bevoegdheden 
die het onderhavige artikel aan de gerechtigde tot het auteursrecht geeft, 
geen beletsel zijn voor een eventueel recht op schadevergoeding, noch 
kunnen afdoen aan eventuele strafbepalingen. 

Artikel 29. Dit artikel heeft in aansluiting op het vorige enige redactionele 
aanpassing ondergaan. De enige wijziging van meer dan redactionele 
betekenis is de vervanging in het tweede lid van de term «bezitten» door: 
houden. In het huidige recht is wel betwijfeld of de in dit lid bedoelde 
vordering ook kan worden ingesteld tegen bijv. een erfpachter of 
vruchtgebruiker van een onroerende zaak; men zie Pfeffer-Gerbrandy-
Koch, commentaar op de Auteurswet 1912, 1973, blz. 241-242, die de term 
«bezitter» kennelijk opvat in de betekenis die zij heeft in de artikelen 585 
e.v. B.W. («alsof zij hem toebehoorde»). Maar de wetsgeschiedenis van 
artikel 29 geeft aanknopingspunten voor een andere opvatting. De bepaling 
is in het wetsontwerp dat tot de Auteurswet 1912 heeft geleid, als artikel 
26, tweede lid, opgenomen ter gelegenheid van de memorie van antwoord 
aan de Tweede Kamer. Hetgeen in deze memorie, blz. 25-26, wordt 
opgemerkt, duidt erop dat dit tweede lid niet beperkter is bedoeld dat het 
eerste lid, in de lijn waarvan het bedoeld was te blijven. Degene die een 
persoonlijk gebruiksrecht heeft op een zaak als in het eerste lid bedoeld, 
wordt in die memorie voorts aangeduid als «degene die bedoelde voorwer-
pen uitsluitend voor zijn persoonlijk gebruik bezit» (cursivering toegevoegd). 

In deze gedachtengang is het meer in overeenstemming met de bedoeling 
van de oorspronkelijke ontwerpers van «bezitter» te lezen als: houder. Aan 
deze laatste redactie is thans de voorkeur gegeven. Het stemt met de 
strekking van de bepaling overeen dat van elke houder die schuld heeft aan 
de inbreuk op het auteursrecht - eventuele huurders en pachters daaronder 
begrepen - gevorderd kan worden dat hij een zodanige wijziging in de zaak 
aanbrengt dat de inbreuk wordt opgeheven. 

Wet op het Notarisambt 

Algemeen 

1. Vele artikelen van deze wet moesten worden aangepast, zowel aan de 
Boeken 3-6 nieuw B.W. als aan de ontwerp-Kadasterwet. Daarbij moest 
tevens rekening worden gehouden met de bepalingen betreffende schriftelijk 
bewijs, voorgesteld in het nieuwe bewijsrecht (wetsontwerp 10 377) met 
name de daar voorgestelde artikelen 183-185a Rv. De meeste wijzigingen 
zullen bij de afzonderlijke artikelen worden besproken. Hier verdienen 
echter enige algemene punten aandacht, die bij verschillende artikelen 
terugkeren en daarom beter hier te zamen kunnen worden toegelicht. 

2. In de eerste plaats was het nodig in de Wet op het Notarisambt de 
figuren te verwerken van de notariële verklaring van erfrecht, bedoeld in 
artikel 4.5.1.5 nieuw B.W., en van de notariële verklaringen van de artikelen 
27, 31, 35 en 37 van de Kadasterwet, zoals nader geregeld in artikel 38 van 
die wet. Deze notariële verklaringen kunnen niet of niet zonder meer als 
een authentieke akte worden beschouwd, maar het verdient aanbeveling 
om ze daarmee, voor wat betreft de bewijskracht, zoveel mogelijk gelijk te 
stellen. Deze materie wordt voor beide groepen van notariële verklaringen 
geregeld in een nieuw artikel 38a. 
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In het eerste en tweede lid van dit artikel wordt een aantal van de 
voorschriften van de Wet op het Notarisambt betreffende notariële akten 
mede op de onderhavige verklaringen van toepassing verklaard, zodat ook 
ten aanzien van deze verklaringen is voldaan aan de in artikel 183, tweede 
lid, voor authentieke akten gestelde eis dat zij in de vereiste vorm zijn 
opgemaakt. In het derde lid van artikel 38a wordt voorts aan die verklaringen 
binnen de ook voor authentieke akten bestaande grenzen dwingende 
bewijskracht toegekend. In de eerste plaats hebben ook deze verklaringen 
uitwendige bewijskracht als bedoeld in artikel 185, eerste lid, van het 
nieuwe bewijsrecht, hetgeen hier meebrengt dat het stuk dat het uiterlijk 
van een bepaalde notariële verklaring heeft, tot op bewijs van het tegendeel 
als een zodanige verklaring geldt. In de tweede plaats komt aan deze 
verklaringen tegen een ieder dwingende bewijskracht toe met betrekking 
tot hetgeen de notaris daarin omtrent zijn waarnemingen of verrichtingen 
heeft verklaard; men zie artikel 184, eerste lid, van het nieuwe bewijsrecht. 

Deze laatste regel is vooral van belang voor de verklaringen bedoeld in 
de Kadasterwet. De verklaring van erfrecht behoeft immers geen verrichting 
of waarnemingen van de notaris te bevatten, anders dan dat de notaris 
daarin heeft verklaard, zoals dit stuk inhoudt. Voor wat betreft de in de 
onderhavige verklaringen vervatte feitelijke gevolgtrekkingen en rechtskun-
dige oordelen van de notaris is de hier bedoelde bewijskracht evenwel niet 
van belang. Men zie ook de memorie van toelichting bij artikel 27 van de 
Kadasterwet, waar van dezelfde zienswijze wordt uitgegaan. Intussen is de 
notaris wel bevoegd de feitelijke gegevens waarop hij zijn oordeel heeft 
gegrond, in de verklaring op te nemen en is dit ook met betrekking tot 
feiten als afstand van het recht op de legitieme of weigering van de 
aanvaarding van een benoeming tot executeur niet ongebruikelijk. Een 
toeneming van deze praktijk zal tevens het belang van de onderhavige 
bepaling voor de verklaring van erfrecht kunnen vergroten. 

Voorts is ongewenst geacht dat een verklaring van erfrecht of een 
verklaring als bedoeld in de Kadasterwet ook een authentieke akte zou zijn 
in de zin van het nieuwe artikel 430 Rv. en derhalve een executoriale titel 
opleveren. De ingrijpende bevoegdheden die dit zou meebrengen, behoren 
niet aan een partij te worden toegekend op grond van een enkele notariële 
verklaring die hij in beginsel buiten de wederpartij om kan vrkrijgen. Ook 
de omstandigheid dat derden in vele gevallen op de onderhavige verklarin-
gen mogen afgaan, rechtvaardigt nog niet dat een zodanige verklaring, 
wanneer de inhoud daarvan wellicht juist wordt betwist, buiten de rechter 
om zou kunnen worden ten uitvoer gelegd. 

3. Een volgende vraag die, vooral in verband met de ontwerp-Kadasterwet 
beantwoording behoefde, is wie als 'partij' bij een notariële akte dan wel 
notariële verklaring moet worden beschouwd. Aandacht verdient in dit 
verband dat artikel 18 Kadasterwet een opsomming bevat van de gegevens 
die in een aan de bewaarder ter inschrijving aangeboden stuk moeten 
worden opgenomen ten aanzien van de personen die «partij bij dat stuk» 
zijn, waarmee zijn bedoeld degenen die blijkens het aangeboden stuk bij 
het opmaken daarvan of van de akte waarvan dit stuk een afschrift of 
uittreksel vormt, als partij hebben meegewerkt, hetzij rechtstreeks hetzij 
door een vertegenwoordiger. Zoals in de memorie van toelichting op de 
ontwerp-Kadasterwet bij artikel 18 is uiteengezet, is deze terminologie 
gekozen om te doen uitkomen dat de vereisten vanartikel 18 niet noodzakelijk 
ook gelden voor hen die, wanneer men kijkt naar het feit waarop de akte of 
verklaring betrekking heeft, als partijen beschouwd kunnen worden en die 
als zodanig worden vermeld in artikel 38 Kadasterwet (partijen «die bij het 
ingeschreven feit betrokken zijn»). Zo is de wederpartij van degene op 
wiens verlangen een verklaring omtrent verkrijging door verjaring als 
bedoeld in artikel 35 Kadasterwet wordt afgegeven, geen partij bij het 
desbetreffende stuk, waarin van haar geen verklaring behoeft voor te 
komen en tijdens het opmaken waarvan zij zelfs niet bekend hoeft te zijn. 
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Iets dergelijks doet zich voor ten aanzien van de wederpartij van degene op 
wiens verlangen de notaris een verklaring afgeeft dat een rechtshandeling 
als bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Kadasterwet is verricht, of dat 
een voorwaarde als bedoeld in artikel 31 Kadasterwet is vervuld. 

Het ligt voor de hand om in de Wet op het Notarisambt bij deze terminologie 
aan te sluiten. Dit is ook hierom wenselijk omdat juist de terminologie van 
deze laatste wet op dit punt onvast en weinig duidelijk is. Zo komt de term 
«partij» voor in artikel 21 in dezelfde betekenis als in artikel 18 Kadasterwet 
met slechts dit verschil dat degene die «in hoedanigheid» handelt in het 
eerste artikel mede als «partij» wordt aangeduid, in het tweede niet. Maar 
in de volgende artikelen is meestal sprake van «verschijnende personen», 
hetgeen letterlijk pleegt te worden genomen, zodat partijen die zich laten 
vertegenwoordigen er niet onder vallen. Op enkele plaatsen komt wel de 
term «partijen» weer opduiken (artikelen 29 lid 1, 30 lid 9 en 32 lid 2), maar 
in de betekenis van «verschijnende personen». Afzonderlijke vermelding 
verdient artikel 30 lid 3 onder b waar «verschijnende personen» en «partijen» 
juist uitdrukkelijk worden onderscheiden, en de laatste term dus weer 
hetzelfde als in artikel 21 schijnt te betekenen. Men zie over de hele kwestie 
Melis, De Notariswet, derde druk, blz. 146/157, waar een reeks verdere 
twijfelpunten wordt opgesomd. 

Zowel met het oog op het belang van de notariële akte voor register-
goederen in het algemeen als in verband met de toepasselijkverklaring van 
de bepalingen betreffende notariële akten op de verklaringen, bedoeld in 
de Kadasterwet, was het niet goed te vermijden de artikelen 21 e.v. op dit 
punt te systematiseren. Dit heeft vooral geleid tot een ingrijpende wijziging 
van artikel 26, tweede lid. Daartegenover is echter de term «verschijnende 
personen» in de betekenis van hen die daadwerkelijk voor de notaris zijn 
verschenen op vele plaatsen gehandhaafd of alsnog gebezigd, zulks om 
niet te ver af te wijken van de huidige opzet van de Wet op het Notarisambt, 
waarop de praktijk is ingesteld. Men zie met name de artikelen 23, vierde 
lid, 25, 30, 31, 32 en 34. 

4. De Wet op het Notarisambt kent een aantal vormvereisten waarvan de 
niet-inachtneming tot gevolg heeft dat de akte «alleen kracht van onderhands 
geschrift» heeft, mits zij is ondertekend. Men zie de artikelen 21 lid 3, 24 lid 
3 en 26 lid 3. In de literatuur wordt wel betoogd (Melis, De Notariswet, c.s., 
vierde druk, blz. 130) dat de akte dan geen authentieke akte is, maar wel 
een «notariële akte», waarbij men met name denkt aan de bepalingen van 
de Wet op het Notarisambt zelf bijv. betreffende minutering, bewaring e.d. 

Deze terminologie is echter bepaald verwarrend ten opzichte van de 
artikelen uit Boek 3 en de Kadasterwet die van «notariële akte» spreken, 
waarmee bedoeld is een akte die authentiek is, omdat zij notarieel is, zulks 
ter onderscheiding van authentieke akten van andere ambtenaren (exploiten, 
expedities, processen-verbaal van schikkingscomparities, etc). Het is 
wenselijk om misverstand te dezer zake uit te sluiten. 

Daartoe is in het onderhavige ontwerp voor de voormelde bepalingen 
een redactie gekozen die zegt dat bij niet voldoening aan de voorschriften 
waarop de voormelde bepalingen zien, de akte «authenticiteit mist», en dat 
zij dan bovendien niet voldoet aan de voorschriften waarin de vorm van 
een notariële akte wordt geëist. Het is niet nodig geacht om daar aan toe te 
voegen dat, zo de akte wel door de betreffende partij of partijen is getekend, 
in zoverre een onderhandse akte tot stand komt en dan ook de bepalingen 
betreffende de bewijskracht van onderhandse akten gelden. Dit volgt 
immers reeds voldoende duidelijk uit de artikelen 183, eerste en derde lid, 
en 185, tweede lid, van het nieuwe bewijsrecht, zoals ter gelegenheid van 
de memorie van antwoord gewijzigd. 

5. Verdere algemene overwegingen die tot wijziging hebben geleid zijn 
gelegen in aanpassingen aan de terminologie van het nieuwe B.W. van 
ondergeschikte aard zoals de vervanging van de daarin niet meer voorko-
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mende wending «kosten, schaden en interessen». Voorts heeft schrapping 
plaatsgevonden van de in een aantal artikelen voorkomende sanctie van 
een boete van tien gulden, ter zake van overtreding van door de notaris in 
acht te nemen voorschriften. Een zodanige boete van rechtswege past niet 
meer in deze tijd. Nu de betreffende artikelen om andere redenen reeds 
wijziging behoefden, is het onwenselijk geacht deze bepalingen te laten 
staan. 

Ten slotte wordt er nog op gewezen dat de wijzigingen zijn besproken 
met degenen die daartoe door de Koninklijke Notariële Broederschap zijn 
aangewezen. 

Artikel 7. Deze wijziging hangt samen met het nieuwe derde lid van 
artikel 26 en waarborgt dat, zo de akte ook uur en minuut van verlijden 
vermeldt, zij mede op dit punt authentiek is. Het verlijden heeft hier de 
meer specifieke betekenis van de ondertekening van de akte door de 
notaris te zamen met het plaatsen van dagtekening, uur en minuut, 
waarmee de akte voltooid is. 

Artikelen 7 en 19. De wijzigingen zijn van uitsluitend terminologische 
aard. 

Artikel'21. Na hetgeen onder Algemeen, punten 3-5, reeds is aangetekend, 
behoeft dit artikel weinig toelichting meer. 

Het slot van het eerste lid is nog iets duidelijker in overeenstemming 
gebracht met het nieuwe partijbegrip van artikel 26, terwijl in plaats van 
«gemachtigden» thans de algemenere en dus beter passende term «verte-
genwoordiger» is gekozen. Men lette erop dat in geval van een notariële 
verklaring als bedoeld in de artikelen 27, 31, 35 en 37 van de Kadasterwet 
niet allen die bij het ingeschreven feit partij zijn, dit ook bij de verklaring als 
akte zijn. Ook hier behoort de notaris, indien hij zelf, zijn echtgenoot of een 
bloed- of aanverwant partij in deze laatste zin is, zich van medewerking aan 
de verklaring te onthouden, maar het zou te ver gaan hieraan de sanctie 
van het onderhavige artikel te verbinden, waarvan derden gemakkelijk de 
dupe zouden kunnen worden, nu in deze gevallen voor hen vaak iedere 
mogelijkheid om na te gaan of de notaris zijn medewerking had moeten 
weigeren, zal ontbreken. 

In de leden 1, 2 en 4 is voorts «vrouw» vervangen door echtgenoot en 
«bloedverwanten en aangehuwden» door bloed- en aanverwanten; men 
zie voor dit laatste artikel 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 22. Deze wijziging betreft alleen een terminologische aanpassing 
aan de nieuwe redactie van artikel 21. 

Artikel 22a. In de memorie van antwoord II bij artikel 4.3.1.2 (blz. 21-22) 
wordt opgemerkt dat «bij de herziening van de Notariswet kan worden 
overwogen in die wet een, onder tuchtrechtelijke sanctie staand, verbod op 
te nemen om in één akte twee of meer rechtshandelingen te combineren 
die niet voldoende met elkaar samenhangen om deze combinatie te 
rechtvaardigen; en met name een verbod om eenzijdig herroepelijke 
erfstellingen in één akte te combineren met niet eenzijdig te herroepen 
overeenkomsten óf met uiterste wilsbeschikkingen van een ander». Dit 
laatste is inmiddels ondervangen door het teruggekeerde artikel 4.3.5.1; 
zoals in de memorie van toelichting bij het ontwerp-lnvoeringswet (derde 
gedeelte) is opgemerkt, is hierbij over de bezwaren van de nietigheidssanctie 
heengestapt. In het eerstbedoelde geval zou die sanctie evenwel te ver 
gaan, zodat een aanvulling van de Notariswet inderdaad de voorkeur 
verdient. 

Er is de voorkeur aan gegeven de bepaling ruim te formuleren, zodat het 
verbod betrekking heeft op alle andere rechtshandelingen dan uiterste 
wilsbeschikkingen, dus zowel overeenkomsten als eenzijdige rechtshande-
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tingen (zoals de erkenning van een onwettig kind, een aanbod tot schenking 
na dode, de aanvaarding daarvan, etc). Tevens dient het irrelevant te zijn 
of het gaat om een partijverklaring (van de erflater of van een ander) of om 
een door de notaris geconstateerde handeling. Dit alles strookt met de ratio 
van de bepaling, zijnde de wenselijkheid om uiterste wilsbeschikkingen zo 
duidelijk mogelijk van andere rechtshandelingen te onderscheiden, zulks 
met het oog op de in artkel 4.3.1.2 geregelde rechtsgevolgen. 

Aan de bepaling is een uitzondering toegevoegd voor «een verklaring als 
bedoeld in artikel 7.3.3a of de herroeping daarvan», zulks vanwege het 
verband tussen zo'n verklaring en een uiterste wilsbeschikking (legaat). De 
schenking zélf (aanbod c.q. aanvaarding) kan echter niet in de akte worden 
opgenomen. Daarentegen verzet de bepaling zich niet tegen een notariële 
akte die de schenking van de artikelen 7.3.3-3c als geheel relateert, dus met 
inbegrip van de bedoelde verklaring. 

De sanctie op overtreding van de bepaling is te vinden in artikel 50c. 

Artikel 23. In artikel 4.3.5.3 van het ontwerp-Meijers werden voor de 
uiterste wil bij «openbare akte» bijzondere formaliteiten gesteld, m.a.w. 
formaliteiten die niet voor de notariële akten in het algemeen gelden; het 
ging hierbij onder meer om de aanwezigheid van getuigen en de onderte-
kening door hen van de akte. In het G.O. zijn deze regels op aandringen van 
de commissie erfrecht vervallen; men zie de memorie van antwoord II, blz. 
70/71. In aansluiting hierop is in het ontwerp-lnvoeringswet, derde gedeelte, 
het vereiste van getuigen ook in artikel 4.3.5.4 geschrapt; in de memorie 
van toelichting bij dat artikel wordt een aanpassing van de Wet op het 
Notarisambt in het vooruitzicht gesteld. Te dien einde moeten in lid 1, 
tweede alinea, de volgende woorden worden geschrapt: «bij akten welke 
uiterste wilsbeschikkingen inhouden, bij akten van teruggaaf van een 
uiterste wil en van herroeping van uiterste wilsbeschikkingen, bij akten 
houdende giften die terzake des huwelijks van het geheel of een gedeelte 
van de nalatenschap worden gedaan». 

Opmerking verdient nog dat de artikelen 146-148 Boek 1 (giften terzake 
des huwelijks) bij het zesde gedeelte van de Invoeringswet (aanpassing van 
de boeken 1 en 2 B.W.) zijn geschrapt. 

Het schrappen van het vereiste wan getuigen bij het verlijden van een 
uiterste wil roept het probleem op of ook de vermelding van getuigen 
overal geschrapt moet worden. Dat getuigen, hoewel wettelijk niet verplicht, 
aanwezig kunnen zijn, blijkt uit artikel 23 lid 1, derde alinea. Hier kan van 
geval tot geval worden geoordeeld. Zo bestaat er geen bezwaar tegen 
artikel 4.3.2.7 ongewijzigd te laten. Daarentegen behoeft een bepaling als 
artikel 991 B.W. niet in de Notariswet terug te keren; zie deze memorie bij 
het volgende artikel. 

Artikel 24. De eerste zinsnede van lid 1 («Behoudens de in het Burgerlijk 
Wetboek gemaakte bepalingen») slaat op artikel 991 B.W., dat bepalingen 
bevat over de aan de getuigen te stellen vereisten welke ten dele strenger 
zijn dan die van de Notariswet. Van deze bepaling wordt in de toelichting 
bij artikel 4.3.5.6 opgemerkt dat zij in de Notariswet thuishoort. Nu het 
vereiste van getuigen in het B.W. is geschrapt, is dit niet langer nodig. De 
eerste zinsnede van lid 1 is derhalve geschrapt. 

Het eerste, tweede en vierde lid zijn aangepast aan de nieuwe redactie 
van artikel 21. Ook is de echtgenoot van de notaris vermeld, die volgens 
Melis, De Notariswet, derde druk, nr. 268, daar nu reeds door uitleg onder 
begrepen moet worden. Het verbod om de huisbedienden van de notaris 
tot getuige te nemen, een rudiment van het reeds lang vervallen artikel 
1950 onder 3° B.W., is geschrapt. 

Het derde lid is reeds toegelicht onder Algemeen, punt 4. Voorts is dit lid 
aangepast aan de schrapping van het vereiste van getuigen bij uiterste 
willen. 

Artikel 25. Dit artikel is aangepast aan de invoeging van de echtgenoot 
van de notaris in de voorafgaande artikelen. 
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Artikel 26. Zoals onder Algemeen, punt 3, reeds toegelicht heeft artikel 
26, tweede lid, zoveel mogelijk dezelfde inhoud gekregen als uit artikel 18 
van de Kadasterwet voor de daar bedoelde stukken voortvloeit. Het is 
wenselijk dat beide bepalingen met elkaar in de pas lopen. Het materiële 
verschil met de huidige redactie moet, wat de persoonsgegevens betreft, 
overigens niet worden overschat. Het komt erop neer dat voortaan wèl 
geboortedatum en -plaats moeten worden opgegeven, maar niet meer «het 
beroep of de maatschappelijke betrekking», die zich in deze tijd voor een 
blijvende identificatie van de betreffende persoon minder goed lenen. 

Dat artikel 18, eerste lid, Kadasterwet spreekt van het «aangeboden 
stuk», waaronder ook een afschrift of uittreksel van een notariële akte kan 
vallen, houdt verband met het feit dat dat artikel ziet op de vereisten 
waaraan het ter inschrijving aangeboden stuk moet voldoen, wil de 
bewaarder de inschrijving ervan niet kunnen weigeren. Krachtens het 
onderhavige artikel moeten de persoonsgegevens van de betreffende partij 
door de notaris in de akte worden vermeld, terwijl uit artikel 40, vierde lid, 
voortvloeit dat de notaris ze mede in het afschrift of uittreksel opneemt, dat 
eventueel voor de inschrijving gebezigd wordt. De taak van de bewaarder 
te dezer zake gaat niet verder dan het onderzoek op dit punt van het 
aangeboden stuk. 

Hetgeen in het tweede lid onder 5° omtrent het tijdstip van verlijden van 
de akte is bepaald wordt aangevuld door een nieuw derde lid dat voor de 
daar bedoelde gevallen tevens vermelding van uur en minuut eist. Deze eis 
hangt samen met de omstandigheid dat dit tijdstip voor de rangorde van 
inschrijvingen betreffende registergoederen van belang kan zijn; men zie 
de artikelen 3.1.2.4a lid 2 nieuw B.W. en 505 Rv., als voorgesteld in het 
eerste gedeelte van de Invoeringswet. 

De boven reeds besproken wijziging van artikel 1 waarborgt dat de akte, 
zo zij uur en minuut van verlijden vermeldt, ook op dit punt authentiek is. 
Wordt echter verzuimd om uur en minuut te vermelden, dan wordt daardoor 
de authenticiteit van de akte voor wat betreft hetgeen zij overigens inhoudt, 
niet aangetast. Dit volgt uit het nieuwe vierde lid, dat niet mede op het 
ontbreken van uur en minuut is betrokken. Wel zal de niet-vermelding tot 
gevolg kunnen hebben dat de notaris schadeplichtig wordt. Zonder deze 
vermelding blijkt immers uit de akte niet dat zij vóór 24.00 uur van de 
vermelde dag is verleden, hetgeen gevolgen kan hebben voor de rangorde 
ten opzichte van tegelijk met die akte verrichte andere inschrijvingen. 

Niet nodig is de vermelding van uur en minuut dan in de gevallen dat 
deze vermelding in verband met de inschrijving van belang kan zijn. Zo 
behoeft bijv. een voor inschrijving bestemde verklaring van erfrecht deze 
gegevens niet te bevatten. Voor de daarin vermelde feiten zullen immers 
uur en minuut van het opmaken van de verklaring van erfrecht niet van 
betekenis zijn. 

Het nieuwe vierde lid is reeds toegelicht onder Algemeen, punt 4 en 5. 

Artikel 28. In de woorden van het huidige eerste lid «geschreven, ten 
ware voor sommige door enige autoriteit vastgestelde gedrukte formulieren 
mogten bestaan» ligt een beperking besloten van de wijze waarop de tekst 
van de akte op het materiaal wordt gebracht, die bij de huidige techniek 
niet meer past en ook met artikel 11 lid 7 van de Kadasterwet niet in de pas 
loopt. Voorgesteld wordt te spreken van «geschreven of op andere wijze 
duurzaam op het materiaal gesteld», hetgeen drukken, fotograferen en ook 
eventuele thans nog in de toekomst verborgen technieken niet uitsluit. 
Daartegenover is de tweede zin van het derde lid aangevuld met een 
bepaling die het mogelijk maakt ook op dit punt nadere voorschriften bij 
algemene maatreqel van bestuur te aeven. 

De vervanging van ««dagteekeningen» door «tijdsaanduidingen» is van 
belang voor de in artikel 26, derde lid, bedoelde gevallen dat uur en minuut 
worden opgenomen. 

Het vervallen van het slot van het eerste lid is onder Algemeen, punt 5, 
reeds toegelicht. 

Het slot van het tweede lid kon vervallen in verband met het nieuwe 
artikel 26, tweede lid, onder 3° en slot. 
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Artikel 29. Het tweede lid van dit artikel is vervallen. Een bijzonder 
voorschrift voor de uiterste wil, dat bovendien in de praktijk als knellend 
wordt ervaren, is hier onnodig geoordeeld. 

Artikel 30. De aanvulling van het zevende lid houdt er rekening mee dat de 
vermelding van uur en minuut betrekking heeft op het tijdstip waarop de 
akte wordt verleden, doordat de notaris haar ondertekent. Men zie ook bij 
artikel 1. De wijziging van het achtste lid is reeds toegelicht onder Algemeen, 
punt 4. 

Het huidige negende lid spreekt van «partijen bedoeld in het derde lid». 
Deze verwijzing is evenwel weinig gelukkig nu het woord «partijen» in het 
derde lid alleen voorkomt in de zin van de niet verschijnende partijen en het 
bij hen die «eenparig verklaren» als bedoeld in het negende lid slechts om 
«verschijnende personen» kan gaan. Aan deze laatste term is hier derhalve 
de voorkeur gegeven. 

De schrapping van het slot van het huidige negende lid is reeds onder 
Algemeen, punt 5, toegelicht. Hetzelfde geldt voor de wijziging van het 
huidige tiende, na inwerkingtreding van voormeld wetsontwerp elfde, lid. 

Artikel 32. Dit artikel dat onder meer voor de publiciteit betreffende 
registergoederen door middel van de openbare registers van groot belang 
is, is in het onderhavige ontwerp geheel herzien. Uitgaande van de huidige 
redactie hebben daaraan de volgende overwegingen ten grondslag 
gelegen. 

De huidige tweede zin van het eerste lid heeft als waarborg dat de 
volmacht inderdaad is verleend, nauwelijks praktische betekenis. Die 
waarborg wordt nog geringer als gevolg van het tweede lid dat ervan 
uitgaat dat een volmacht tot meewerken aan een notariële akte mondeling 
in beginsel kan worden verleend. Voor wat betreft Boek 3 wordt daarvan in 
zoverre inderdaad uitgegaan dat bij de handelingen betreffende register-
goederen in dit opzicht geen nadere eisen worden gesteld, behoudens dat 

a. volgens artikel 3.4.2.4 lid 3 in de akte van levering de volmacht 
«nauwkeurig» moet worden vermeld; 

b. volgens de artikelen 3.9.4.2 lid 3 en 3.9.4.6 lid 3 een gevolmachtigde 
slechts krachtens een authentieke akte bij de vestiging of rangwisseling 
van een hypotheek voor de hypotheekgever kan optreden; 

c. een volmacht tot doorhaling als bedoeld in artikel 3.9.4.20a schriftelijk 
moet zijn verleend. 

Dit impliceert dat in beginsel ook hier een mondelinge volmacht mogelijk 
is gebleven en in elk geval een onderhandse schriftelijke akte is toegelaten, 
telkens behoudens voormelde uitzonderingen. Dat stemt ook overeen met 
het standpunt dat is ingenomen bij de parlementaire behandeling van titel 
3.3, waar enige malen op vormvoorschriften is aangedrongen; zie Van 
Zeben-Du Pon, blz. 260 (Eerste Kamer) en blz. 264-265 (Tweede Kamer). 
Daar zijn ook verdere voorbeelden van vormvereisten voor bepaalde 
volmachten te vinden, waarbij nog te voegen artikel 115 van Boek 1. 

Dat in beginsel vormvrijheid bestaat, is om praktische redenen moeilijk 
te vermijden. Het rechtsverkeer betreffende registergoederen zou te veel 
belemmerd worden als men bijv. van alle rechthebbenden, ook die in 
ziekenhuis of buitenland, een authentieke volmacht zou eisen. Ook bestaat 
weinig bezwaar tegen een mondelinge volmacht ingeval de notaris, bijv. 
telefonisch, geverifieerd heeft, dat de volmacht van de hem wellicht 
bekende volmachtgever inderdaad is verleend. 

Het eerste lid van het nieuwe artikel gaat derhalve van een zodanige 
vrijheid uit. Het bepaalt zich er in dit verband toe voor te schrijven dat 
volmachten aan de minuut moeten worden gehecht of, zo het om een 
mondelinge volmacht gaat, in de akte moeten worden vermeld, voorschriften 
die eveneens in het huidige eerste en tweede lid zijn opgenomen. 

Tegenover de voormelde behoefte aan vormvrijheid staat evenwel dat 
het ontbreken van iedere reële waarborg dat de volmacht inderdaad is 
verleend, niet goed te verenigen is met het stelsel betreffende registergoe-
deren, te vinden in afdeling 3.1.2, afdeling 3.4.2 en de Kadasterwet, in 
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onderling verband bezien. Het is ook begrijpelijk dat vanuit het notariaat op 
een betere regeling is aangedrongen. Men zie Melis c.s., De Notariswet, 
vierde druk, blz. 175 e.v., waar de gedachte wordt geuit de notaris voor de 
echtheid van de volmacht verantwoordelijk te maken. Deze gedachte sluit 
goed aan bij die waarop de artikelen 35 en 38 Kadasterwet berusten: de 
notaris heeft een zekere onderzoeksplicht. Leidt het onderzoek ertoe dat de 
zaak niet in orde is, dan werkt hij niet mee aan een akte, waaruit dit niet 
blijkt. In aansluiting daarop wordt hier met name in de eerste zin van het 
tweede lid een bepaling voorgesteld, volgens welke de notaris in de akte 
moet verklaren dat hem van het bestaan van de volmacht genoegzaam is 
gebleken. Dat zal in beginsel het geval zijn als hijzelf de volmacht aan de 
volmachtgever heeft toegezonden en hij deze ondertekend terug ontvangt, 
mits aan de identiteit van de ondertekenaar niet behoeft te worden getwijfeld. 
Ook zal dit het geval zijn, als hij de instemming van de volmachtgever 
telefonisch heeft geverifieerd, of de aanstelling van de gevolmachtigde bij 
de volmachtgever hem bekend is. Er is hier verband met artikel 3.3.2 lid 2; 
in dit soort situaties zal immers een eventuele onbevoegdheid in de regel 
ook niet aan de wederpartij tegengeworpen kunnen worden. Het is daarop 
dat de notaris zijn onderzoek zal moeten afstemmen. 

Het is wenselijk om daarnaast aan de notaris een bevoegdheid toe te 
kennen, in de trant van die welke artikel 3.3.10 aan de wederpartij geeft. 
Daarbij verdient opmerking dat artikel 3.3.10 niet op de situatie van een 
volmacht tot medewerking aan een notariële akte is afgestemd; maar in 
het artikel ligt opgesloten dat de wederpartij, vóórdat zijzelf aan de akte 
meewerkt, bewijs van de volmacht kan eisen van degene die zich als 
gevolmachtigde aandient. Het ligt in het verlengde van deze regel om voor 
de situatie waarom het hier gaat aan de notaris de bevoegdheid te geven 
overlegging van een schriftelijke volmacht te verlangen. Deze bepaling, 
opgenomen in de tweede zin van het tweede lid, sluit een mondelinge 
volmacht niet uit in de gevallen dat een notaris deze voldoende betrouwbaar 
acht om te verklaren dat hem van het bestaan daarvan genoegzaam is 
gebleken. Verwacht mag worden dat deze regeling ertoe zal leiden dat de 
notaris - net als nu - in de regel een geschrift eist, maar dat hij bijv. in 
spoedgevallen uit de voeten kan door een mondelinge volmacht, zonodig 
na telefonische controle, te accepteren. 

Ten slotte kan worden opgemerkt dat de terminologie van het artikel op 
het punt van «partijen» niet gelukkig was. Zowel in lid 1 als in lid 2 wordt 
daarom thans van «verschijnende personen» gesproken. 

Het vervallen van de boetebepaling van het derde lid is reeds onder 
Algemeen, punt 5, toegelicht. 

Artikel 33. Hier is een voor zichzelf sprekende aanpassing aan de 
terminologie van titel 3.3 nieuw B.W. aangebracht. 

Artikel 36. Overeenkomstig hetgeen onder Algemeen, punt 5, is opge-
merkt, is de boetebepaling geschrapt. 

Artikel 37. 1. Het huidige artikel 37 is geschrapt. Het eerste lid bevat een 
verouderde bepaling die misverstand kan wekken, bijv. ten aanzien van 
bevoegdheid om in de akte bedragen in buitenlands geld te vermelden. 
Zeker onder het nieuwe B.W. dienen te dier zake geen beperkingen te 
bestaan, ook omdat daar de term «geld» wordt gebezigd in een betekenis 
die mede buitenlands geld omvat. Voorts is er geen behoefte aan een 
bepaling die tegengaat dat van Rijnlandse ellen e.d. gesproken wordt. Ook 
in de IJkwet 1937 werd het tevoren in de IJkwet opgenomen verbod van 
het gebruik van dergelijke maten en gewichten onnodig geoordeeld. Dit lid 
kan derhalve beter vervallen. 

De materie van het tweede en het vierde lid wordt thans geregeld in 
artikel 20 van de ontwerp-Kadasterwet. Ook deze leden moeten dus 
worden geschrapt. Het derde lid dat alleen uitzonderingen op de voorgaande 
leden bevat, moet dit lot delen. 
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2. De door deze schrapping opengevallen plaats is opgevuld met een 
nieuw artikel 37 van geheel andere strekking. Het bevat in aanvulling op 
artikel 3.4.2.4, tweede lid, het voorschrift in de daar bedoelde leveringsakte 
mede de geldelijke tegenprestatie te vermelden, in de regel de koopsom, 
die voor het geleverde is bedongen. Dit voorschrift is hier en niet in artikel 
3.4.2.4 zelf opgenomen, omdat het wenselijk is hiervan uitsluitend een 
verplichting van de notaris te maken, waarvan de niet-nakoming noch de 
geldigheid van de overdracht kan aantasten, noch ook de bewaarder de 
bevoegdheid geeft om de inschrijving van de akte te weigeren. 

De strekking van de bepaling is immers slechts om te bereiken dat de 
voor de betreffende registergoederen bedongen prijzen via de registers 
kenbaar zijn met het oog op de doorzichtigheid van de markt betreffende 
zodanige goederen en ook om dergelijke gegevens niet voor statistiek of 
onderzoek verloren te laten gaan. Daarbij passen geen sancties van 
burgerrechtelijke aard. 

Artikel 37a. De verwijzing naar het Burgerlijk Wetboek is aangepast. 

Artikel 38. Het eerste lid heeft alleen een terminologische wijziging 
ondergaan. 

Het tweede lid is in verschillende opzichten verduidelijkt en aangevuld 
met akten en verklaringen die in het nieuwe B.W. of de Kadasterwet 
voorkomen en in de huidige wetgeving niet zijn vermeld of anders worden 
aangeduid. De meeste aanvullingen en wijzigingen spreken voor zichzelf. 
Uitdrukkelijke vermelding verdienen slechts de volgende. 

De «verklaring van eigendom» keert terug als verklaring van het toebe-
horen van goederen aan een persoon. Anders dan in de literatuur wel 
wordt geleerd, moet hier worden gedacht aan een notariële verklaring dat 
aan iemand bepaalde goederen, bijv. roerende zaken, toebehoren, soms 
nodig met het oog op binnen- of buitenlandse formaliteiten bij de in- of 
uitvoer van die goederen. 

Het aanbod van betaling is gehandhaafd, hoewel het als zodanig in het 
nieuwe B.W. niet meer voorkomt. Verwacht mag worden dat de huidige 
praktijk waarin desbetreffende notariële verklaringen nog wel eens worden 
afgegeven, ook na de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek, zal 
worden voortgezet, bijv. met het oog op het bewijs dat de schuldeiser in 
verzuim is in de zin van afdeling 6.1.7. 

Bij de verklaringen van waardeloosheid zie men de artikelen 3.1.2.10 en 
3.9.4.20 nieuw B.W. 

Bij de verandering van een in een ingeschreven stuk gekozen woonplaats 
zie men artikel 48 Kadasterwet. 

De in de huidige bepaling voorkomende akten van verhuring van huizen 
en landerijen met een huur van minder dan f50 per jaar hebben door de 
geringe omvang van dit bedrag hun betekenis verloren en zijn geschrapt. 
Het is niet wenselijk geacht de bepaling door verhoging van het bedrag tot 
nieuw leven te wekken; men zie Melis c.s., De Notariswet, vierde druk, blz. 
197. 

De schrapping van de boetebepaling in het derde lid is onder Algemeen, 
punt 5, reeds toegelicht. 

In een nieuw vierde lid is bepaald dat een verklaring van erfrecht als 
bedoeld in artikel 4.5.1.5a van het Burgerlijk Wetboek ook onderhands kan 
worden opgemaakt. Derhalve heeft de notaris de keus deze te minuteren 
(lid 1), als originali-akte te verlijden (lid 2) of onderhands op te maken. Deze 
laatste mogelijkheid sluit aan bij de bestaande praktijk, die moet kunnen 
worden voortgezet in de vele eenvoudige gevallen dat aan een notariële 
akte geen behoefte bestaat; men denke aan een verklaring van erfrecht die 
slechts dient om de beschikking over een girorekening te verkrijgen. Op 
alle soorten verklaringen van erfrecht is artikel 38a leden 1 en 3 van 
toepassing. 
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Artikel 38a. Dit artikel is onder Algemeen, punt 2, reeds toegelicht. Na 
hetgeen daar is uiteengezet kan hier met enkele opmerkingen worden 
volstaan. 

Dat in het eerste lid betreffende de verklaring van erfrecht aanzienlijk 
minder bepalingen van overeenkomstige toepassing zijn verklaard dan in 
het tweede lid betreffende de verklaringen van de daar vermelde artikelen 
van de Kadasterwet, vindt zijn verklaring in de omstandigheid dat de 
verklaring van erfrecht geen partijverklaringen relateert, doch uitsluitend 
de conclusies die de notaris uit de hem bekende gegevens heeft getrokken 
en eventueel een of meer van die gegevens zelf. De artikelen van de Wet 
op het Notarisambt die nadere regels bevatten betreffende partijen bij de 
akte, of bij partijen of hun verklaringen aanknopen, komen hier derhalve 
niet voor overeenkomstige toepassing in aanmerking. Voorts is ook artikel 
38, eerste lid, niet van toepassing verklaard, nu de verklaring van erfrecht 
reeds in artikel 38, tweede lid, is vermeld. 

Wat het tweede lid betreft, verdient opmerking dat uit de toepasselijkver-
klaring van artikel 38, eerste lid, voortvloeit dat de bepalingen betreffende 
de bewaring van de minuten en de afgifte van afschriften en uittreksels van 
toepassing zijn, zoals trouwens ook geldt voor de minuten die de notaris in 
verband met artikel 38, tweede lid, onverplicht mocht hebben opgemaakt. 

Het derde lid is zo geredigeerd dat het aansluit bij de in het eerste en 
tweede lid van overeenkomstige toepassing verklaarde bepalingen volgens 
welke de akte bij niet voldoening aan de daar bedoelde vereisten authenti-
citeit mist. Aldus wordt tevens aangegeven welke werking aan de overeen-
komstige toepassing van deze bepalingen toekomt. 

Artikel 39. De eerste zin is aangepast aan de artikelen 414 en 426 e.v. 
Boek 1 B.W. In de tweede zin is de regel over huwelijkscontracten vervallen 
in verband met de voorgenomen schrapping van de artt. 146-148 Boek 1 
(zie deze memorie bij artikel 23) en vervangen door een verwijzing naar de 
in aanmerking komende regels van de nieuwe titel Schenking (wetsontwerp 
17213). 

Artikel 39a. Met de verplichting van artikel 39 hangt samen de verplichting 
van de notaris bedoeld in de artikelen 984 en 989 B.W. om gesloten 
onderhandse uiterste willen en geheime testamenten aan de kantonrechter 
ter opening aan te bieden. Dit voorschrift (in het N.B.W. alleen van belang 
voor onderhandse uiterste willen) keert in Boek 4 niet terug, daar het 
volgens Toel. blz. 339 (ad artikel 4.3.5.6) in de Notariswet thuishoort. Het is 
in een nieuw artikel 39a opgenomen. 

Artikel 41. De wijziging hangt samen met de terminologie van Boek 4. 

Artikel 42. Het eerste lid heeft enige voor zichzelf sprekende terminologi-
sche aanpassingen ondergaan. 

Artikel 42a. In de memorie van toelichting bij artikel 4.5.3.4 in het 
ontwerp-lnvoeringswet (derde gedeelte) wordt de uitvoering van de 
toezegging, gedaan in de memorie van antwoord I bij artikel 4.5.3.4 lid 3, 
aan het onderhavige wetsontwerp geëndosseerd. Aldaar wordt de overwe-
ging in het vooruitzicht gesteld van een wetsbepaling die aan de erflater de 
bevoegdheid verleent te beschikken dat zijn uiterste wil eerst na zijn 
begrafenis zal worden geopend of door de notaris geopenbaard. Een regel 
van deze strekking is indertijd voorgesteld door de commissie erfrecht 
(Rapport II, blz. 155-156) met als motief dat ieder de ruzies kent die vóór de 
begrafenis of tijdens de begrafenis ontstaan doordat de testamentaire 
beschikkingen vóór de begrafenis bekend zijn. De suggestie van de com-
missie erfrecht heeft een goed onthaal gevonden bij de Eerste Kamer 
(voorlopig verslag ad artikel 4.3.5.4, laatste alinea). Ook ik acht een dergelijke 
bevoegdheid van de erflater gewenst. Te dien einde wordt een nieuw 
artikel 42a voorgesteld. Bij de formulering hiervan is aansluiting gezocht bij 
de Wet op de Lijkbezorging; men zie de artt. 3, 3a, 5 en 6 lid 1 daarvan. 
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Bij deze bepaling zij nog opgemerkt dat de beschikking zowel bij uiterste 
wil als bij de aanbieding van een onderhandse uiterste wil als bedoeld in 
artikel 4.3.5.4 lid 3 kan worden gemaakt. Een verklaring bij die gelegenheid 
afgelegd is ook een uiterste wilsbeschikking; men zie de memorie van 
antwoord I bij die bepaling. 

De tweede zin geeft aan de bepaling een voor de hand liggende uitbreiding 
met het oog op de door artikel 39 geëiste verwittiging. 

Artikel 42b Een tweede uitzondering op het beginsel van artikel 42 is 
neergelegd in het nieuwe artikel 42b. Ter toelichting zij verwezen naar de 
memorie van toelichting bij het ontwerp-lnvoeringswet Boeken 3-6 nieuw 
B.W. (derde gedeelte), bij artikel 4.5.1.4a lid 2. 

Artikel 43. Het derde lid is aangepast aan de terminologie van titel 3.7. 

Artikel 45. Het tweede lid heeft een terminologische aanpassing onder-
gaan, terwijl tevens de boetebepaling is geschrapt. Een tweede zin is 
toegevoegd, die duidelijkheidshalve verwijst naar artikel 658 Rv. als 
voorgesteld in het eerste gedeelte van deze Invoeringswet. 

Artikel 73. De eerste terminologische aanpassing spreekt voor zich, de 
tweede houdt verband met het feit dat niet-nakoming van vormen tot 
nietigheid pleegt te leiden, en voorts met de wijzigingen in de artikelen 21 
e.v. die onder Algemeen, punt 4, zijn toegelicht. In het slot van het artikel is 
de verwijzing naar de huidige artikelen 1401, 1402 en 1403 B.W. vervangen 
door een algemene verwijzing naar buiten de onderhavige wet bestaande 
aansprakelijkheidsgronden. Aldus komt tevens duidelijker uit dat de 
beperkingen die men naar huidig recht wel in het artikel leest (zie bijv. 
Melis, De Notariswet, derde druk, blz. 486 e.v.) in elk geval in het nieuwe 
recht niet zullen gelden. Men vergelijke ook H.R.30 januari 1981, N.J. 1982, 
56. 

Wet tarieven in burgerlijke zaken 

Algemeen. De in deze wet aan te brengen wijzigingen betreffen alle 
aanpassing aan de wijzigingen die in het eerste gedeelte van de lnvoe-
ringswet worden voorgesteld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde-
ring en in de Faillissementswet. 

Artikel 3. In het stelsel van de nieuwe artikelen 612 e.v. Rv. betreffende 
de schadestaatprocedure past niet goed om een zodanige procedure, voor 
wat de kosten betreft, zonder meer als een voortzetting van de hoofdzaak 
te beschouwen. Zo is het aantal gevallen dat een andere rechter bevoegd is 
dan de rechter die de veroordeling uitsprak door art. 613 lid 2, derde zin, 
toegenomen. Zie verder artikel 615a dat een aantal andere gevallen opsomt 
waarin hoofdzaak en schadestaatprocedure als afzonderlijke gedingen 
worden beschouwd. 

In verband daarmee is de bepaling omtrent de kosten van de 
schadestaatprocedure thans niet langer in het tweede lid opgenomen, 
maar in een afzonderlijke tweede zin van het derde lid. De redactie daarvan 
brengt mee dat als na één hoofdzaak verschillende schadestaatprocedures 
volgen elk daarvan voor het vast recht als een afzonderlijk geding geldt. De 
kosten zijn niet zodanig dat dit een bezwaar vormt. 

De oorspronkelijke tweede zin van het derde lid is aan de invoeging van 
de nieuwe tweede zin aangepast. 

Artikel 6. Dit artikel is aangevuld met het oog op de bevoegdheid tot het 
indienen van verzoekschriften, die voor de deurwaarder voortvloeit uit het 
nieuwe artikel 429f lid 4 Rv. Weliswaar gaat het blijkens de opsomming van 
het nieuwe art. 429d lid 4, meestal om verweer tegen verzoeken aan de 
president waarvoor artikel 6 niet geldt, maar het is toch niet uitgesloten dat 
het verzoek moet worden gericht tot een rechterlijk college, met name in 
hoger beroep; verg. art. 429o, eerste lid, tweede zin, slot. (In cassatie geldt 
art. 429d lid 4 evenwel niet; zie art. 426a, eerste lid, Rv). 
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Artikel 7. Het verzoekschrift van artikel 56, vijfde lid, Rv. wordt niet «in de 
loop van een aanhangig» geding ingediend. Er is evenwel alle reden om 
het, wat de kosten betreft, met een zodanig verzoekschrift gelijk te stellen. 
De aan het eerste lid toegevoegde nieuwe zin strekt hiertoe. 

Artikel 9a. Het ligt voor de hand om de beide in dit artikel vermelde 
gevallen uit een oogpunt van kosten op dezelfde wijze als een faillissement 
te behandelen; men zie voor de ontbonden rechtspersoon de wijziging van 
artikel 23 van Boek 2, voorgesteld in het zesde gedeelte van de Invoeringswet. 

Artikel 10. De huidige eerste zinnen van het eerste lid zijn samengevoegd 
tot één nieuwe bepaling ten einde dit lid af te stemmen op het nieuwe 
artikel 481 Rv. dat geen verschil meer maakt tussen de aanvraag van de 
rangregeling met aantekening daarvan «in een ter griffie daartoe aangelegd 
register» en de benoeming van een rechter-commissaris. Maar denkbaar is 
dat met het oog op de kosten aanhouding van het verzoek wordt verzocht, 
totdat duidelijk is dat de rangregeling moet worden doorgezet. Daarom zijn 
de bedragen van f 75,- voor verzoekschrift en f 150,- voor de rangregeling 
zelf ook in de nieuwe redactie uiteen gehouden. 

Het tweede lid is duidelijkheidshalve behouden, ook al kan men verdedigen 
dat het overbodig is, nu het verzoek aan de rechter-commissaris in de 
nieuwe opzet vormloos is en in elk geval niet is gericht tot een «rechterlijk 
college» als bedoeld in artikel 6. 

Het derde lid is vervallen, nu het nieuwe executierecht niet langer 
gevallen kent waarin betekening door de vervolger van de rangregeling 
wordt voorgeschreven. 

Ten slotte lette men erop dat de in dit artikel bedoelde kosten moeten 
worden beschouwd als kosten van executie die de vervolger van de 
rangregeling bij het indienen van zijn vordering uit de te verdelen opbrengst 
van de executie terug kan vorderen. 

Artikel 22. Dit artikel is thans afgestemd op het nieuwe artikel 430 Rv., 
zoals dit is aangevuld bij de nota van wijzigingen van 10 juni 1982. 

Artikel 23. Dit artikel is geschrapt. Nu de executie geschiedt met 
toepassing van de voorschriften van het Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering en daar een uitvoerige regeling van executiegeschillen van 
verschillende aard zal worden opgenomen, die ten dele bij dagvaarding 
worden aangebracht (art. 438) en ten dele bij verzoekschrift (zie bijv. de 
gevallen opgesomd in art. 429d lid 4), is het niet wenselijk hier een andere 
regel op te nemen. 

De bepaling dat het verzet niet kan steunen op de onwettigheid van het 
dwangbevel is overbodig, voor zover bedoeld is dat niet tegen het 
dwangbevel zelf kan worden opgekomen, en onjuist, voor zover daarmee 
bedoeld is dat niet betoogd mag worden dat bijv. de executoirverklaring 
door de president ontbreekt, of dat niet de griffier het dwangbevel heeft 
uitgevaardigd, maar een ambtenaar van het Ministerie van Justitie. Ook 
deze bepaling kan derhalve beter vervallen. 

Artikel 54. Onder c zijn ingevoegd een verwijzing naar de executie 
overeenkomstig artikelen 490 e.v. Rv. en naar de nieuwe regels betreffende 
het stellen in gerechtelijke bewaring, waartoe de deurwaarder bevoegd kan 
zijn krachtens de artt. 446, 709 of 766 Rv. Uit art. 709 volgt tevens dat dit 
niet altijd met beslag gepaard hoeft te gaan. 

De verzoekschriften, opgesomd in art. 429d lid 4 Rv. vormen een geheel 
nieuwe deurwaarderswerkzaamheid, waarvan voor de hand ligt ze in het 
tarief op te nemen. 

Artikel 57. De bepaling onder a is geschrapt. Voor gerechtelijke bewaring 
geeft het nieuwe art. 797a reeds een regeling. Mochten daar niet alle 
gevallen onder vallen, dan kan de hoogte van de beloning waarvoor een 
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bewaarder te vinden is, beter aan de praktijk worden overgelaten. Nu de 
verzegeling door de notaris zal gaan geschieden en deze derhalve - zonodig -
ook een bewaarder aanstelt, zullen de kosten daarvan als verschotten van 
de notaris beschouwd moeten worden, waarvan het eventuele tarief zal 
moeten worden vastgesteld krachtens de in artikel 60 Wet op het Notarisambt 
bedoelde Notariële Tariefwet. 

Wet giraal effectenverkeer 

Artikel 22. De verwijzing naar het huidige artikel 1201, tweede lid, B.W. is 
gewijzigd in een verwijzing naar de opvolger van die bepaling in het 
nieuwe B.W. 

Artikel 24. Het artikel is aangepast aan de nieuwe regeling van het 
derdenbeslag in het eerste gedeelte van deze Invoeringswet terwijl de 
verwijzing naar artikel 1201, tweede lid, B.W. op dezelfde wijze is vervangen 
als in artikel 22. 

Wet op de consignatie van gelden 

Artikel 8. De term «eigendom» is weggewerkt, nu het hier niet gaat om 
zaken als bedoeld in artikel 5.1.1. 

Wet ambtelijk toezicht bij openbare verkopingen 

Artikel 1. Het artikel is aangepast aan de terminologie van de artikelen 
3.1.1.0-2 nieuw B.W. Tevens is «behorende» vervangen door het beter in 
dat wetboek passende «toebehorende». 

Huurwet 

Algemeen. In een groot aantal artikelen van deze wet wordt in velerlei 
variaties gesproken van «(gebouwd) onroerend goed». Deze niet bij Boek 3 
passende terminologie is aangepast, waarbij het begrip «goed» is vervangen 
door: zaak. Het betreft hier de artikelen 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 22, 24, 
25, 26, 27, 28a, 28b, 28c, 28d, 28e en 28h. 

De overige wijzigingen waartoe de invoering van de Boeken 3-6 aanleiding 
geeft, worden hieronder afzonderlijk toegelicht. 

Artikel 19. Aangezien het voorrecht van de verhuurder in Boek 3 niet 
meer voorkomt, behoort de verwijzing daarnaar in het eerste lid van het 
onderhavige artikel te vervallen. 

Artikel 26a. Dit artikel is terminologisch enigszins aangepast. De wijzigin-
gen komen overeen met die voorgesteld in artikel 1623J B.W. 

Artikel 27. In verband met de nieuwe artikelen 52-54 Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering, zoals voorgesteld in het eerste gedeelte van 
het ontwerp-lnvoeringswet, kan het vijfde lid van het onderhavige artikel 
als overbodig worden geschrapt. 

Artikel 28g. De wijziging van het tweede lid komt overeen met die van 
artikel 17, tweede lid. Verwezen zij naar het daarbij opgemerkte. 

Artikel 28h. Evenals in artikel 19 is in het onderhavige artikel de verwijzing 
naar het voorrecht van de verhuurder geschrapt. 

Huurprijzenwet woonruimte 

Artikel 7. In het stelsel van Boek 3 heeft de onderscheiding roerend-on-
roerend slechts betrekking op zaken. De uitdrukking «gebouwd onroerend 
goed», die niet in dit stelsel past, behoort daarom te worden aangepast. 
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Wet op de huurcommissies 

In artikel 1 en artikel 5 van deze wet komt de niet bij Boek 3 passende 
terminologie «gebouwd onroerend goed» voor. Deze terminologie wordt 
aangepast. 

HOOFDSTUK V. SLOTBEPALINGEN 

Artikelen I en II. Het ontwerp vormt het zevende gedeelte van de !nvoe-
ringswet van de Boeken 3-6 nieuwe B.W. en zal gelijktijdig met de andere 
bepalingen in werking treden. 

Artikel I lid 2 is gelijk aan de soortgelijke bepalingen die in eerdere 
gedeelten van de Invoeringswet zijn opgenomen. Deze eerdere gedeelten 
zijn de wetsontwerpen nrs. 16 593 (eerste gedeelte, wijziging Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering, Wet op de rechterlijke organisatie en Faillisse-
mentswet), 16983 (tweede gedeelte, algemene voorwaarden), 17 141 
(derde gedeelte, wijziging van Boek 4), 17 496 (vierde gedeelte, wijziging 
van Boek 3), 17 541 (vijfde gedeelte, wijziging van titel 11 van Boek 3 en de 
Boeken 5 en 6), 17725 (zesde gedeelte, wijziging van de Boeken 1 en 2). 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 
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