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17 725 Invoeringswet Boeken 3-6 nieuw B.W. (zesde gedeelte), 
bevattende aanpassing van de Boeken 1 en 2 van het 
Burgerlijk Wetboek 

Nr. 4 NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 3 oktober 1983 

De vroegere stukken zijn gedrukt in 
de zitting 1982-1983. Het ontwerp van wet moet worden gewijzigd als volgt: 

In het intitulé en in de considerans worden de woorden «Boeken 3-6» 
telkens vervangen door: Boeken 3, 5 en 6. 

In ARTIKEL I worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

De wijziging van artikel 9 wordt gelezen: 
In artikel 9 lid 2, tweede zin worden de woorden «dan is artikel 429c van 

het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing» vervangen 
door: dan wordt de bevoegdheid van de rechter vastgesteld naar de regels 
van artikel 492c van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

In artikel 90 lid 3 wordt «opdracht» vervangen door: lastgeving. 

De slotzin van artikel 92 lid 1 vervalt. 

De voorgestelde wijziging van artikel 94 vervalt. 

Artikel 100 lid 2, tweede zin vervalt. 

De voorgestelde schrapping van artikel 108 lid 3 vervalt. 

De voorgestelde wijzigingen in artikel 145 vervallen. 

De voorgestelde schrapping van afdeling 3 van titel 8 vervalt. 

De voorgestelde wijziging van artikel 223 onder c vervalt. 

De voorgestelde wijziging van artikel 292 vervalt. 

De letter a vóór de eerste wijziging en onderdeel b van artikel 345 
vervallen. 

De voorgestelde schrapping van artikel 353 vervalt. 

Aan artikel 380 lid 1 wordt toegevoegd: 
De beschikking vermeldt het tijdstip waarop zij in werking treedt. 
De wijziging van de overige leden van het artikel vervalt. 
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De voorgestelde schrapping van artikel 406 lid 5 vervalt. 

De voorgestelde vervanging van de artikelen 410 en 420 leden 2-4 

vervalt. 

De wijzigingen, voorgesteld in de artikelen 431-449, vervallen. 

In ARTIKEL II worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

ARTIKEL II 

Artikel 22 lid 4 vervalt; de daarop volgende leden worden vernummerd 
tot 4, 5 en 6. 

Artikel 23 lid 6 wordt gelezen: 
6. Hij die als vereffenaar door een ander is opgevolgd, legt aan zijn 

opvolger rekening en verantwoording af. Indien de rechter bij de vereffening 
is betrokken, geschiedt het afleggen van rekening en verantwoording ten 
overstaan van hem. 

Blijft de afgetreden vereffenaar of zijn opvolger in gebreke tot aflegging 
van de rekening en verantwoording mede te werken, dan zijn de artikelen 
771 en volgende van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
toepassing. 

De tweede zin van artikel 23a lid 2 wordt vervangen door: Bij verschil 
van mening tussen de vereffenaars beslist op verzoek van een hunner de 
rechter die bij de vereffening is betrokken, en anders de kantonrechter. De 
rechter bedoeld in de vorige zin, kan ook een verdeling van het loon 
vaststellen. 

De wijziging van artikel 88 lid 3 vervalt. 

In artikel 94a wordt de puntkomma in de laatste zin van lid 4 veranderd 
in een punt. Hetgeen daarna volgt, wordt vervangen door: Over de vorde-
ringen kan slechts onder de last van het bewind worden beschikt en zij 
kunnen slechts onder die last worden uitgewonnen, behalve voor schulden 
die voortspruiten uit handelingen welke door de bewindvoerder in zijn 
hoedanigheid zijn verricht. De kantonrechter regelt de bevoegdheden en de 
beloning van de vereffenaar; hij kan zijn beschikking te allen tijde wijzigen. 

De toevoeging aan artikel 97 lid 3 vervalt. 

De voorgestelde schrapping van artikel 228 vervalt. 

In de ARTIKELEN IV en V wordt telkens «Boeken 3-6» vervangen door: 
Boeken 3, 5 en 6. 

TOELICHTING 

Algemeen. De voorstellen, vervat in de nota betreffende de voortgang 
van de Invoeringswet Boeken 3-6 nieuw B.W., eerste tot en met zevende 
gedeelte, (stukken 18113, nrs. 1-2) nopen ook tot enige correcties van het 
zesde gedeelte van de Invoeringswet, in hoofdzaak neerkomend op een 
tijdelijk terugnemen van de voorgestelde aanpassingen van de geldende 
Boeken 1 en 2 B.W. aan Boek 4 en de titels 3.6 en 7.3. 

Intitulé. Het intitulé en de considerans zijn aangepast aan het feit dat 
Boek 4 niet tegelijk met de Boeken 3, 5 en 6 in werking zal behoeven te 
treden. 
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ARTIKEL I (Wijzigingen in Boek 1) 

Artikel 9. Aangezien artikel 429c Rv. als voorgesteld in het eerste deel 
van de Invoeringswet zal moeten worden aangepast aan de ontkoppeling 
van Boek 4, hetgeen tot vernummering van leden kan leiden, is een 
formule gekozen, waarin niet naar bepaalde leden behoeft te worden 
verwezen. 

Artikel 90. De voor dit artikel voorgestelde tekst ging uit van de veron-
derstelling dat tegelijk met de Boeken 3-6 ook titel 7.7 betreffende de 
opdracht zou worden ingevoerd. Nu dit niet het geval is en voorshands met 
een aanpassing van de titel Lastgeving in het bestaande wetboek wordt 
volstaan, dient de verwijzing naar de opdracht te worden aangepast. Vgl. 
ook thans artikel 91 Boek 1. 

Artikel 92. Nu het «terugkooprecht» van artikel 3.4.2.3a wordt terugge-
nomen, bestaat er niet langer meer behoefte aan uitsluiting daarvan in 
artikel 92. 

Artikel 94. Bij het ontwerp werd voorgesteld het artikel aan te vullen met 
een zinsnede, afgestemd op het nieuwe erfrecht. De aanvulling wordt 
daarom thans tijdelijk teruggenomen. 

Artikel 100. De tweede zin van lid 2 volgens de voorgestelde tekst 
verwijst naar de vereffening van de nalatenschap volgens Boek 4. Deze zin 
kan thans definitief vervallen wegens de in de nota van wijziging op 
wetsontwerp 17496 voorgestelde artikelen 3.7.1.9b en 3.7.2.2b. 

Artikel 108. Bij invoering van Boek 4 kan lid 3 van dit artikel vervallen. 
Het voortel daartoe moet thans worden uitgesteld. 

Artikel 145. Met het voorstel tot wijziging van dit artikel is beoogd het 
aan te passen aan het nieuwe artikel 4.1.3c. Ook dit voorstel kan thans 
beter worden uitgesteld. 

Afdeling 3 van titel 8. Nu invoering van titel 7.3 omtrent schenking 
wordt uitgesteld, moet het vervallen van deze afdeling ook wachten. 

Artikelen 223 en 292. De voorgestelde wijzigingen van deze artikelen 
houden verband met wijzigingen van de Notariswet die tijdelijk worden 
teruggenomen. 

Artikel 345. Onderdeel b van het wijzigingsvoorstel is afgestemd op 
invoering van titel 7.15 (Vaststellingsovereenkomst) en artikel 3.6.1.5. Nu 
deze invoering is uitgesteld, kan voorshands de bestaande tekst worden 
gehandhaafd. 

Artikel 353. Het artikel kan vervallen bij invoering van Boek 4: zie artikel 
4.5.2.4. Het voorstel daartoe moet worden uitgesteld. 

Artikel 380. De voorstellen tot wijziging van het artikel hangen goeddeels 
samen met de invoering van titel 3.6 inzake bewind. Ook zij moeten thans 
worden uitgesteld. Dit geldt echter niet voor de aanvulling van lid 1, 
waarmede aanpassing aan artikel 431 lid 1 is beoogd. Wel wordt voorgesteld 
aan lid 1 het slot van dit lid toe te voegen zoals dat thans luidt. 

Artikel 406. Lid 5 kan bij invoering van artikel 4.2A.2.5 lid 2 vervallen. Het 
voorstel daartoe moet worden uitgesteld. 

Artikelen 410 en 420 leden 2-4. De wijzigingen houden verband met 
titel 3.6 (Bewind), en worden tijdelijk teruggenomen. De voor artikel 411 
voorgestelde tekst kan zelfstandig blijven bestaan. 
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Artikelen 431-449. Ook deze artikelen kunnen bij invoering van titel 3.6 
sterk worden bekort, hetgeen thans moet worden uitgesteld. 

ARTIKEL II (Wijzigingen in Boek 2) 

Artikel 22. In het artikel is gekozen voor een bewindsvorm in de plaats 
van de mogelijkheid van ontzegging van bestuursbevoegdheid die thans in 
artikel 21 is opgenomen. Deze keus kan worden gehandhaafd - immers, de 
rechter regelt toch de bevoegdheden van de bewindvoerder - doch de 
verwijzing in lid 4 naar titel 3.6 moet tijdelijk worden teruggenomen. 

Artikel 23. Het laatste lid verwijst naar titel 3.6, in het bijzonder artikel 
3.6.1.8 lid 4, dat op zijn beurt verwijst naar het bepaalde omtrent de 
voogdijregeling in de afdelingen 12 en 13 van titel 15 van Boek 1. Hiervan 
komt in aanmerking artikel 375 leden 1 en 3, Boek 1. Hetgeen daarin wordt 
bepaald wordt voorgesteld ter vervanging van de laatste zinsnede van 
artikel 23 lid 6. Daarbij is er rekening mede gehouden dat niet bij elke 
liquidatie van een rechtspersoon de rechter behoeft te zijn betrokken. 

Artikel 23a. De tweede zin van lid 2 verwijst eveneens naar titel 3.6, 
ditmaal naar artikel 3.6.1.10. De tekst van het tweede lid van dit artikel, 
genuanceerd naar de behoefte, wordt thans in de plaats van deze zin 
voorgesteld. 

Artikel 88. De voorgestelde toevoeging aan lid 3 houdt verband met de 
invoering van Boek 4; het voorstel moet derhalve thans tijdelijk worden 
teruggenomen. 

Artikel 94a. Lid 6 bevat ter vervanging van een regeling die naar het 
erfrecht verwijst, evenals artikel 22, een bewindsregeling die kan worden 
gehandhaafd. Zij behoeft slechts aanvulling op enige punten die anders uit 
de toepasselijkheid van titel 3.6 zouden voortvloeien. De regeling van 
artikel 3.6.1 14e jo 5b is slechts weergegeven, voor zover zij voor het 
onderhavige geval van praktisch belang is. 

Artikel 197. Zie de toelichting bij artikel 88. 

Artikel 288. Het artikel kan vervallen bij invoering van Boek 4: zie artikel 
4.4.4.1. Het moet thans echter nog tijdelijk worden gehandhaafd. 

ARTIKELEN IV EN V. De wijzigingen worden veroorzaakt door het uitstel 
van de invoering van Boek 4. 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 
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