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Algemeen 

Het onderhavige voorstel bevat evenals het achtste gedeelte van deze 
Invoeringswet (kamerstukken II, 1984-1985, 19077), waarvan het een 
voortzetting vormt, voorstellen tot wijziging van een aantal bijzondere 
wetten in verband met de invoering van de Boeken 3, 5 en 6 van het 
nieuwe BW. Deze materie is met het onderhavige ontwerp nog niet 
voltooid. Een volgend gedeelte is in voorbereiding. 

Vooreen algemene toelichting moge verwezen worden naar de inleidende 
opmerkingen in het achtste gedeelte van deze Invoeringswet. Aan de 
inleidende opmerking onder 1 in dat gedeelte wordt nog toegevoegd dat 
een enkele wijziging ook betrekking heeft op de aanpassing aan de Boeken 
1 en 2 BW zoals deze zijn gewijzigd in het zesde gedeelte van deze lnvoe-
ringswet (kamerstukken II, 1982-1985, 17 725). Aan de inleidende opmer-
kingen onder 2 worden nog de volgende nieuwe punten toegevoegd. 

j . Aanpassing aan de ontwerp-Kadasterwet en afdeling 3.1.2 nieuw BW 
hebben er voorts toe geleid dat «overschrijving» in de openbare registers 
vervangen is door: inschrijving in de openbare registers. Op tal van 
plaatsen wordt van «percelen» gesproken waar «onroerende zaken» zijn 
bedoeld. In navolging van de aanpassing van de onteigeningswet in het 
achtste gedeelte van deze Invoeringswet is van de gelegenheid gebruik 
gemaakt hierin wijziging te brengen. Hiertoe was des te meer reden nu ook 
de ontwerp-Kadasterwet in artikel 20 spreekt van de kadastrale aanduiding 
van onroerende zaken. De woorden «volgens de registers van het kadaster» 
zijn in overeenstemming met artikel 49 ontwerp-Kadasterwet gewijzigd in: 
volgens de kadastrale registratie; en de woorden «kadastrale nummers» in 
overeenstemming met artikel 20 van dat ontwerp door: kadastrale aandui-
ding. 

k. In overeenstemming met titel 3.7 nieuw BW wordt niet meer gesproken 
van «scheiding» en van «boedelscheiding», maar onderscheidenlijk van 
«verdeling» en van «verdeling van gemeenschap». Om dezelfde reden 
wordt «toebedelen» vervangen door: toedelen. 

I. Onder «aangehuwd kind» wordt in de fiscale wetgeving verstaan 
«stiefkind». Schoonzoons en schoondochters behoren niet hiertoe. De term 
aangehuwd kind komt in het Burgerlijk Wetboek niet voor. Wel is in het op 
1 januari 1970 in werking getreden Boek 1 de term stiefkind geïntroduceerd. 
Ter aanpassing aan de terminologie van het nieuw BW wordt «aangehuwd 
kind» vervangen door: stiefkind. 

Voorts moet uitdrukkelijk worden aangetekend dat met de aanpassing 
aan de terminologie weergegeven in de inleidende opmerkingen in het 
achtste gedeelte van de Invoeringswet onder 2a t/m i en hierboven onder j 
t/m I geen materiële wijziging van de aangepaste bepalingen wordt 
beoogd. 

Ten slotte moge nog worden opgemerkt dat bij het onderhavige wets-
ontwerp het dereguleringsaspect niet aan de orde komt, omdat het ontwerp 
er slechts toe strekt een aantal bijzondere wetten aan het nieuwe BW aan te 
passen. 

Postwet 1954 

Artikel 4. Het tweede lid is aangepast aan de terminologie van afdeling 
6.1.8 nieuw BW. 

Voor het handhaven in het derde lid van het begrip overmacht moge 
verwezen worden naar de inleidende opmerkingen van de toelichting op 
het zevende gedeelte van deze Invoeringswet (kamerstuk II, 1982-1983, 
17 896, nr. 3) onder c. 

Postspaarbankwet 

Artikel 14. In het nieuw BW krijgt fout de betekenis van een onrechtmatige 
daad, die aan de dader kan worden toegerekend. In de onderhavige 
bepaling past deze betekenis niet goed. Met de woorden «fouten en 
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verzuimen» wordt een feitelijke omschrijving gegeven die beter weergege-
ven kan worden met de neutrale term «onregelmatigheden». Verwezen 
moge worden naar artikel 115 ontwerp-Kadasterwet (kamerstukken II, 
1983-1984, 17496, nr. 4). 

Artikel 15. Deze bepaling is aangepast aan de terminologie van de 
artikelen 3.1.1.0-3.1.1.1 nieuw BW. 

Wet van den 18den Mei 1929, Stb. 249 

Enig artikel. Deze bepaling is aangepast aan de terminologie van de 
artikelen 3.1.1.0-3.1.1.1 nieuw BW. 

Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Stb. 7) 

Artikel 3 ter. Deze bepaling is afgestemd op de nieuwe artikelen 430 e.v. 
Rv. Verwezen moge worden naar de inleidende opmerkingen in het achtste 
gedeelte van deze Invoeringswet onder 3a, b en c. 

Artikel 5. In deze bepaling wordt in navolging van artikel 2 Belemmerin-
genwet Privaatrecht de kennisgeving aan de eigenaren uitgebreid tot 
andere rechthebbenden ten aanzien van de zaak. Verzending aan de al dan 
niet blote eigenaar wordt te beperkt geacht. Reeds onder het huidige recht 
wordt de term «eigenaren» ruim uitgelegd en zal bij voorbeeld de erfpachter 
ook bericht krijgen. Daarbij komt dat onder het nieuwe recht de kadastrale 
registratie een vrij compleet en betrouwbaar beeld zal geven van de 
diverse rechthebbenden. 

Door net als in de Belemmeringenwet Privaatrecht te spreken van 
rechthebbenden «ten aanzien van» de zaak zijn ook de persoonlijk gerech-
tigden onder «rechthebbenden» begrepen. Verwezen moge worden naar 
de inleidende opmerkingen in het achtste gedeelte van deze Invoeringswet 
onder 2e. 

Artikel 9. Voor de toelichting moge verwezen worden naar de inleidende 
opmerkingen in het achtste gedeelte van deze Invoeringswet onder 2e. 

Artikel 10. Deze bepaling is aangepast aan de terminologie van de 
artikelen 3.1.1.0-3.1.1.1 nieuw BW. 

Aanwijzingswet PTT 

Artikel 4. «Levering» krijgt in het nieuw BW de betekenis van een voor 
een geldige overdracht constitutief vereiste handeling. In de onderhavige 
bepaling kan daarom beter van «leveranties» worden gesproken. 

Artikel 10. Het derde lid van dit artikel ziet niet alleen op zaken in de zin 
van het nieuw BW, maar ook op de onlichamelijke zaken naar huidig recht. 
Daar de nadere precisering van geschillen in die omtrent roerende en 
onroerende zaken overbodig is, is gekozen voor schrapping van die 
woorden in plaats van een aanpassing aan de terminologie van de artikelen 
3.1.1.0-3.1.1.2 nieuw BW. 

Artikel 13. Verwezen moge worden naar het hierboven bij artikel 4 
opgemerkte. 

Luchtvaartwet 

Artikel 20. Deze bepaling is in de eerste plaats aangepast aan de termi-
nologie van de ontwerp-Kadasterwet en van titel 3.1 nieuw BW. Verwezen 
moge worden naar de inleidende opmerkingen in het achtste gedeelte van 
deze Invoeringswet onder 2a, b en c en het hierboven in deze toelichting bij 
Algemeen onder j opgemerkte. 
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Wat betreft de wijziging in het tweede lid onder a moge erop gewezen 
worden dat de inhoud en strekking van de huidige bepaling er in concreto 
op neerkomt dat het tot luchtvaartterrein te bestemmen terrein op een 
kaart wordt aangegeven, die de kadastrale indeling van het terrein weergeeft, 
dat wil zeggen een zogenaamde kadastrale ondergrond heeft. Immers, de 
desbetreffende onroerende zaken moeten perceelsgewijs worden weerge-
geven en op de kaart voorzien worden van hun kadastrale aanduiding. 
Tekentechnisch is dat laatste bezwaarlijk omdat de kadastrale aanduiding 
van een onroerende zaak bestaat uit de vermelding van de kadastrale 
gemeente en sectie (binnen die gemeente) waarbinnen die zaak is gelegen 
en het nummer van het perceel (perceelnummer). De strekking van de 
bepaling echter is dat bij elk perceel op de kaart het perceelnummer wordt 
geplaatst en dat voorts op de kaart worden aangegeven de van belang 
zijnde begrenzing van de kadastrale gemeente en van de secties, die 
daartoe geheel of gedeeltelijk op de kaart zijn afgebeeld. Daarbij wordt dan 
binnen de respectieve begrenzingen de benaming van de kadastrale gemeen-
ten resp. van de secties op de kaart vermeld. Een en ander is thans duidelijker 
dan voorheen geregeld. 

De begrippen «mede-eigenaar» en «mede-gerechtigde» in het tweede lid 
onder b respectievelijk c konden vervallen, nu artikel 49 ontwerp-Kadasterwet 
spreekt van eigenaar en beperkt gerechtigde. Bovendien wordt in het 
tweede lid onder c niet meer gesproken van het vestigen van een erfdienst-
baarheid, daar behalve door vestiging een erfdienstbaarheid ook verkregen 
kan worden door verjaring (vgl. artikel 5.6.3 nieuw BW). Beide wijzen van 
verkrijging kunnen uit de openbare registers en de kadastrale registratie 
blijken. 

Toegevoegd zijn de woorden «voor zover deze Onze Minister bekend 
zijn». Door in artikel 42, waar de zinsnede reeds was opgenomen, te 
verwijzen naar artikel 20, moesten de woorden ook in de onderhavige 
bepaling worden opgenomen. 

Artikel 24. Verwezen moge worden naar de inleidende opmerkingen in 
het achtste gedeelte van deze Invoeringswet onder 2b. 

Artikel 42. Door verwijzing naar artikel 20 kon de redactie van de onder-
havige bepaling op eenvoudige wijze worden aangepast aan de ontwerp-
Kadasterwet. Tevens wordt hierdoor ook het perceelsgewijs vermelden van 
de namen en woonplaatsen van de rechthebbenden voorgeschreven, 
waartoe de huidige bepaling strikt genomen niet noopt. Het is echter een 
logisch gevolg van hetgeen in de huidige bepaling onder II is voorgeschre-
ven. 

Artikel 43. Deze wijziging spreekt voor zich zelf. 

Artikel44. Voor de toelichting moge verwezen worden naar het hierboven 
in deze toelichting bij Algemeen onder j opgemerkte. 

Artikel 45. Deze wijziging spreekt voor zich zelf. 

Artikel 48. De tweede zin van het tweede lid kan naast het nieuwe derde 
lid vervallen, omdat bij nota van wijziging in de ontwerp-Kadasterwet in 
het tweede lid van artikel 49 een bepaling zal worden opgenomen op grond 
waarvan de kadastrale registratie een korte aanduiding bevat van de aard 
van de in de openbare registers ingeschreven overheidsbeschikkingen die 
bestaan ten laste van de onroerende zaken en de beperkte rechten waaraan 
deze zijn onderworpen, overeenkomstig door de Minister belast met de 
zorg voor de zaken betreffende de Rijksdienst van het Kadaster en de 
Openbare Registers te geven regelen. 

Toegevoegd is een nieuw derde lid, volgens welke bepaling de beschik-
kingen tot oplegging van een verbod als bedoeld in artikel 38 kunnen 
worden ingeschreven in de openbare registers. Verwezen moge worden 
naar de inleidende opmerkingen in het achtste gedeelte van deze lnvoe-
ringswet onder 4. 
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Artikel 50. Het eerste lid is aangepast aan de terminologie van afdeling 
3.1.1 en Boek 5 nieuw BW. Nu de zakelijke rechten in het nieuw BW slechts 
zien op beperkte rechten op een zaak in de zin van artikel 3.1.1 nieuw BW 
moest onderdeel c van het eerste lid worden aangepast. Voorgesteld wordt 
de onderdelen b en c samen te voegen en te spreken van «een beperkt 
recht waaraan de terreinen zijn onderworpen». Onder deze omschrijving 
vallen behoudens eigendom niet alleen beperkte rechten op die zaken zelf, 
maar ook beperkte rechten op zodanige rechten. Verwezen wordt naar de 
inleidende opmerkingen in het achtste gedeelte van deze Invoeringswet 
onder 2a, ben c. 

Voor de wijziging in het tweede lid moge verwezen worden naar de 
inleidende opmerkingen in het achtste gedeelte van deze Invoeringswet 
onder 2e. 

In het derde lid is een soortgelijke wijziging voorgesteld als voor artikel 
43 onteigeningswet in artikel XV van het achtste gedeelte van deze lnvoe-
ringswet. Verwezen moge worden naar de toelichting daarbij. 

Artikelen 51, 52 en 53. De wijziging in deze bepalingen houdt verband 
met de wijziging in het derde lid van artikel 50. 

Wat betreft artikel 53 zij nog opgemerkt dat de dagvaarding mede 
betekend moet worden aan alle anderen dan de eiser, die als rechthebbende, 
hypotheekhouder of beslaglegger met betrekking tot die gronden in de 
openbare registers staan ingeschreven. 

Artikel 55. Verwezen moge worden naar het hierboven bij artikel 50, 
eerste lid, opgemerkte. Voor de wijziging van «percelen» in: onroerende 
zaken, moge verwezen worden naar het hierboven in deze toelichting bij 
Algemeen onder j opgemerkte. 

Artikel 58. Deze bepaling is aangepast aan de terminologie van de 
artikelen 3.1.1.0-3.1.1.2 nieuw BW. 

Artikel 59. Deze bepaling is aangepast aan de terminologie van de 
artikelen 3.1.1.0-3.1.1.2 nieuw BW. Voor de toelichting moge verwezen 
worden naar de inleidende opmerkingen in het achtste gedeelte van deze 
Invoeringswet onder 2a en e. 

Deltaschadewet 

Algemeen. De actieve bestanddelen van een vermogen worden in het 
nieuw BW aangeduid met de term «goed». Artikel 3.1.1.0 nieuw BW 
verstaat onder goederen alle zaken en vermogensrechten. Zaken zijn 
krachtens artikel 3.1.1.1 nieuw BW de voor menselijke beheersing vatbare 
stoffelijke objecten. In de Deltaschadewet wordt in navolging van de Wet 
schade oesterkwekers uitdrukkelijk van zaken in de zin van artikel 555 BW 
gesproken. Dit heeft ertoe geleid dat in de artikelen 6, 8, 13, 14 en 28 
«zaken» door «goederen» is vervangen. In artikel 13, tweede lid, kon 
«zaken» blijven staan, nu het hier niets anders kon betreffen dan stoffelijke, 
voor menselijke beheersing vatbare objecten (vergelijk de artikelen 
7.1.11.7 e.v. nieuw BW). 

Artikel 13. Voor het schrappen van de woorden «roerende en onroerende» 
en voor het wijzigen van de term «eigendom» moge verwezen worden 
naar de inleidende opmerkingen in het achtste gedeelte van deze lnvoe-
ringswet onder 2c en f. 

In het tweede lid is de figuur van eigendom tot zekerheid geschrapt, nu 
in artikel 3.4.2.2 lid 3 nieuw BW de overdracht tot zekerheid wordt uitgesloten. 
Hiervoor in de plaats komt het bezitloos pandrecht van artikel 3.9.2.2 nieuw 
BW. Krachtens artikel 86 van de ontwerp-overgangswet, zoals voorgesteld 
in het elfde gedeelte van deze Invoeringswet (kamerstukken II, 1984-1985, 
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18998, nrs. 1-3) wordt de eigendom tot zekerheid omgezet in een bezitloos 
pandrecht, de eigenaar wordt pandhouder en de houder die het goed ten 
gebruike heeft, wordt eigenaar. De woorden «of die hij in eigendom tot 
zekerheid heeft overgedragen» konden daarom zonder meer vervallen. 

Artikel 20. Het artikel is aangepast aan de terminologie van afdeling 6.1.8 
nieuw BW. 

Artikel 27. Het artikel is aangepast aan de terminologie van afdeling 
6.1.9A nieuw BW. 

De artikelen 28 en 29. Nu in het nieuwe recht de overdracht tot zekerheid 
niet meer mogelijk is (artikel 3.4.2.2 lid 3) en vervangen wordt door het 
instituut van bezitloos pand, is de eigenaar tot zekerheid geschrapt en de 
pandhouder toegevoegd. Verwezen moge worden naar het hierboven bij 
artikel 13 opgemerkte. 

Deltawet 

Artikel 4. In het nieuw BW duidt de term «overdracht» op de bewerkstel-
ligde rechtsovergang (titel 3.4 nieuw BW). De onderhavige bepaling ziet 
slechts op de feitelijke handeling van het teruggeven. 

Artikel 7. Verwezen moge worden naar de inleidende opmerkingen in 
het achtste gedeelte van deze Invoeringswet onder 2g. Krachtens artikel 
154 van het ontwerp-overgangswet wordt de eigenaar van het water 
eigenaar van de grond onder dat water. Een beperkt recht op zulk een 
water komt eveneens op de grond onder dat water te rusten. Een en ander 
heeft ertoe geleid overal in het onderhavige artikel «wateren» te schrappen. 
Dit heeft tot gevolg dat telkens gesproken wordt van gronden zonder meer, 
waarmee mede gedoeld wordt op de gronden onder wateren. Dit is nog 
eens uitdrukkelijk bepaald in het tweede lid. 

Het zesde lid is aangepast aan de terminologie van afdeling 6.1.9A nieuw 
BW. 

Het achtste lid, dat voor de toekomst van betekenis kan zijn voor onroe-
rende zaken in Zeeland en Zuid-Holland gelegen aan de Krammer en 
Volkerak in verband met de bouw van de Philipsdam en in Friesland 
(Ferweradeel), is aangepast aan de ontwerp-Kadasterwet. Van de gelegen-
heid is gebruik gemaakt de bestaande praktijk van overschrijving in de 
openbare registers in de wet neer te leggen. In het ambtsgebied van de 
vestigingen van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers te 
Rotterdam en Breda komen bij de desbetreffende percelen in de kadastrale 
registers nog vermeldingen voor van schuldplichtigheden, als bedoeld in 
voornoemd artikellid middels de aantekening «D». Deze aantekeningen zijn 
destijds geplaatst op grond van in de openbare registers overgeschreven 
stukken die een opsomming van percelen inhouden waarop artikel 7, 
achtste lid, van de Deltawet van toepassing is. In voorkomende gevallen 
heeft de doorhaling van de aantekening «D» in de kadastrale registers 
plaatsgevonden op grond van een in de openbare registers overgeschreven 
stuk. 

Het voornemen bestaat om bij nota van wijziging een nieuw onderdeel h 
in het tweede lid van artikel 49 ontwerp-Kadasterwet toe te voegen betref-
fende de verwerking van de gegevens in de kadastrale registratie. Deze 
bepaling zal tevens voorschrijven dat van de in de openbare registers 
ingeschreven overheidsbeschikkingen de aard in de kadastrale registratie 
wordt aangeduid. 

Zie overigens de inleidende opmerkingen in het achtste gedeelte van 
deze Invoeringswet onder 4 en het hierboven in deze toelichting bij 
Algemeen onder j opgemerkte. 

Het elfde lid kon vervallen omdat artikel 649 BW niet weerkeert in het 
nieuwe BW. 
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Wet schade oesterkwekers 

Algemeen. Verwezen moge worden naar de algemene opmerking in 
deze toelichting bij de Deltaschadewet. 

Artikel 3. Verwezen moge worden naar de algemene opmerking in deze 
toelichting bij de Deltaschadewet en naar de inleidende opmerkingen in het 
achtste gedeelte van deze Invoeringswet onder 2c. 

Artikel 5. Verwezen moge worden naar de algemene opmerking in deze 
toelichting bij de Deltaschadewet en het hierboven bij artikel 13 van die wet 
opgemerkte. 

Artikel 6. Verwezen moge worden naar de algemene opmerking in deze 
toelichting bij de Deltaschadewet. 

Artikel 10. Het artikel is aangepast aan de terminologie van afdeling 
6.1.9A nieuw BW. 

Artikel 11. Behalve dat deze bepaling is aangepast aan de terminologie 
van afdeling 6.1.9A en artikel 3.1.1.0 nieuw BW, is er tevens rekening mee 
gehouden dat in het nieuwe recht de overdracht tot zekerheid niet meer 
mogelijk is (artikel 3.4.2.2 lid 3) en wordt vervangen door het instituut van 
bezitloos pandrecht. De eigenaar tot zekerheid is geschrapt en de pandhouder 
toegevoegd. Verwezen moge worden naar het in deze toelichting bij artikel 
13 Deltaschadewet opgemerkte. 

Wegenverkeerswet 

Artikel 1. Nu in artikel 3.4.2.2 lid 3 nieuw BW de overdracht tot zekerheid 
wordt uitgesloten, kan onderdeel b van punt 7 van het eerste lid vervallen. 

Artikel 30. Deze bepaling is aangepast aan de terminologie van de 
artikelen 3.1.1.0-3.1.1.1 nieuw BW. 

Artikel 31. 1. Het eerste, vijfde en zevende lid zijn aangepast aan de 
terminologie van de artikelen 3.1.1.0-3.1.1.1 nieuw BW. 

2. Het slot van het eerste lid spreekt van «overmacht, daaronder begrepen 
schuld van iemand, voor wien onderscheidenlijk de eigenaar of de houder 
nietaansprakelijkis».Determ «schuld» past minder goed bij de omschrijving 
die wordt gegeven in de algemene bepaling van artikel 6.3.1.1 lid 3, waar 
wordt gesproken van «schuld of een oorzaak welke krachtens de wet de in 
het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt». De omschrijving 
is daarom iets gewijzigd door het bezigen van de neutrale term «veroorza-
ken». Daardoor wordt tevens rekening gehouden met de mogelijkheid dat 
de eigenaar of houder aansprakelijk is voor iemand aan wiezelf geen 
onrechtmatige daad is toe te rekenen; men zie met name artikel 6.3.1.2a in 
verbinding met artikel 6.3.1.2. 

Hoewel in het nieuw BW in de wettekst de term «overmacht» wordt 
vermeden, is zij in de omschrijving van de onderhavige slotzin gehandhaafd, 
zulks in overeenstemming met de gedragslijn, aangegeven in de Inleidende 
opmerkingen tot de memorie van toelichting op het zevende gedeelte van 
deze Invoeringswet (kamerstukken II, 1982-1983, 17896, nr. 3, blz. 3). Dat 
brengt mee dat de huidige rechtspraak die zich mede naar aanleiding van 
deze term heeft gevormd, in beginsel haar betekenis behoudt. Wel dient 
men er op bedacht te zijn dat wijzigingen die Boek 6 in het aansprakelijk-
heidsrecht aanbrengt, ook voor de toepassing van de onderhavige bepaling 
van belang zullen kunnen zijn. Zo ligt het in de rede om aan te nemen dat, 
nu volgens artikel 6.3.1.2b nieuw BW geestelijke en lichamelijke tekortko-
mingen geen beletsel meer zijn om een gedraging als een onrechtmatige 
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daad aan de dader toe te rekenen, een zodanige tekortkoming van de 
bestuurder in elk geval onder het nieuwe recht ook geen overmacht in de 
zin van artikel 31 lid 1, slot, oplevert. 

3. Het vierde lid kan vervallen, nu deze materie door afdeling 6.1.9 nieuw 
BW wordt geregeld. 

4. In het vijfde lid is «schuld» vervangen door de term «fout» - krachtens 
het nieuw BW de onrechtmatige daad die aan de dader kan worden toe-
gerekend -, nu onder het huidige recht kennelijk bedoeld is aan te duiden 
dat, indien schuld van de automobilist in de zin van deze bepaling wordt 
aangetoond, de aansprakelijkheid ook kan worden gebaseerd op de 
artikelen 1401 of 1403 BW (verg. Asser-Rutten III, blz. 190, en Palm, Aanrijding, 
schade en aansprakelijkheid, blz. 15). 

Het hier enigszins akademische geval van een aansprakelijkheid voor 
gedragingen van kinderen uit artikel 6.3.2.1, waarbij men wegens artikel 
6.3.1.2a niet van een «fout» van het kind kan spreken is buiten de omschrij-
ving gehouden. Hier blijft dus de hoofdregel van het vijfde lid gelden. 

5. Ondanks de ruime wettekst wordt het zesde lid in overeenstemming 
met het gemene recht beperkt uitgelegd in die zin dat het alleen ziet op 
schuld aan de zijde van het slachtoffer (HR 21 januari 1977, NJ 1977, 386). 
Ook de geschiedenis van het artikellid wijst in die richting. Naast artikel 
6.1.9.6 nieuw BW kon dit lid vervallen. 

6. De wijziging in het negende lid was nodig door het vervallen van het 
zesde lid. 

7. De leden zijn niet vernummerd, opdat de toegankelijkheid van 
literatuur en jurisprudentie niet nodeloos wordt gecompliceerd. 

Wrakkenwet 

Artikel 2. Deze bepaling is aangepast aan de terminologie van de 
artikelen 3.1.1.0-3.1.1.1 nieuw BW. 

Waterstaatswet 1900 

Artikel 12. Het artikel is aangepast aan de terminologie van de artikelen 
3.1.1.0-3.1.1.2 nieuw BW en aan de ontwerp-Kadasterwet. Verwezen moge 
worden naar de inleidende opmerkingen in het achtste gedeelte van deze 
Invoeringswet onder 2a en e en het hierboven in deze toelichting bij 
Algemeen onder j opgemerkte. 

In overeenstemming met artikel 49 ontwerp-Kadasterwet is «kadastrale 
legger» gewijzigd in «kadastrale registratie», waarin de gegevens zijn 
opgenomen die thans in de kadastrale legger staan vermeld. Nu de 
woorden «uittreksels uit de kadastrale legger» dienen te vervallen, mede 
met het oog op de voorgenomen automatisering van de kadastrale registratie 
waardoor de kadastrale legger in principe verdwijnt, kan echter niet 
worden volstaan met een voorschrift dat bepaalt dat het uittreksel de in 
artikel 49 lid 2 van de ontwerp-Kadasterwet bedoelde gegevens moet bevat-
ten. Noch de verwijzingen als bedoeld in de onderdelen b, e en f, noch de 
in onderdeel g bedoelde hypotheekgegevens, noch de gegevens bedoeld 
in onderdeel a, voor zover hypotheekhouders betreffend, noch de gegevens 
betreffende beslagen worden immers op het thans nog voorkomende 
«uittreksel» vermeld. De thans voorgestelde wijziging zorgt ervoor dat het 
uittreksel de benodigde gegevens bevat. 

Artikel 12b. Het artikel is aangepast aan de artikelen 3.1.1.0-3.1.1.1 
nieuw BW. 

Artikel 12f. Deze bepaling is aangepast aan afdeling 6.1.9A nieuw BW. 

Artikel 14. De besluiten van de provinciale staten tot oprichting, wijziging, 
splitsing of vereniging van een waterschap waarbij beschikkingen worden 
gemaakt omtrent de overgang van registergoederen behoren in de openbare 
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registers te worden ingeschreven. De inschrijfbaarheid kan niet reeds 
worden afgeleid uit artikel 3.1.2.2 lid 1 nieuw BW, met name ook niet uit 
het onder a bepaalde, omdat met de daar bedoelde rechtshandelingen 
evenals elders in het nieuw BW slechts wordt gedoeld op rechtshandelingen 
naar burgerlijk recht. Daarom is in de onderhavige wet een bepaling dat 
inschrijving mogelijk is, opgenomen. Verwezen moge worden naar de 
inleidende opmerkingen in het achtste gedeelte van deze Invoeringswet 
onder 4. 

Duidelijkheidshalve wordt er hier op geattendeerd dat ook het tweede en 
derde lid van artikel 14 voor artikel 63 gelden dat een uitwerking vormt van 
artikel 14, eerste lid. 

Artikel 19. Verwezen moge worden naar de inleidende opmerkingen in 
het achtste gedeelte van deze Invoeringswet onder 2a, b en c. 

Voorts wordt nog slechts van bezwaren gesproken, omdat verpanden 
naast bezwaren eigenlijk overbodig is en bovendien krachtens het nieuw 
BW pand slechts op niet-registergoederen kan worden gevestigd. 

Artikel 47. Verwezen moge worden naar de inleidende opmerkingen in 
het achtste gedeelte van deze Invoeringswet onder 3. 

Artikel 56. Verwezen moge worden naar de inleidende opmerkingen in 
het achtste gedeelte van deze Invoeringswet onder 2c, f en i. 

Bevoegdhedenwet waterschappen 

Artikel 2. Verwezen moge worden naar de inleidende opmerkingen in 
het achtste gedeelte van deze Invoeringswet onder 2a, b en c. Door te 
spreken van «beperkt recht» is de onderhavige bepaling ook van toepassing 
op degene die een vruchtgebruik op een erfpacht heeft. 

Artikel 5. Voor de wijziging in lid 1 en het vervallen van lid 3 moge 
worden verwezen naar de inleidende opmerkingen in het achtste gedeelte 
van deze Invoeringswet onder 3. 

Voor de wijziging in lid 7 moge in de eerste plaats verwezen worden naar 
de inleidende opmerkingen in het eerder genoemde gedeelte onder 2b en 
c. De slotzin van lid 7 moest aangepast worden, omdat het nieuw BW geen 
voorrecht kent betreffende kosten van uitwinning (artikelen 1185, 1°en 
1195, 1° BW). Hetzelfde resultaat wordt bereikt door bij de verdeling uit te 
gaan van de netto-opbrengst. Vergelijkbaar met het huidige voorrecht is 
alleen artikel 3.10.4.1, onder a, betreffende de kosten van de aanvraag tot 
faillietverklaring. Het voorrecht van de kosten tot behoud van een goed 
gemaakt (artikel 3.10.3.3) gaat in het systeem van het nieuw BW boven 
rechten van derden, zoals hypotheek en alle andere voorrechten, tenzij dit 
recht of de vordering waaraan deze andere voorrechten zijn verbonden, na 
het maken van de kosten tot behoud is ontstaan. 

Door wijziging van de term «voorrang» in: voorrecht, moest «hypotheek» 
uitdrukkelijk worden genoemd, daar hypotheek boven voorrecht gaat (verg. 
de artikelen 3.10.1.3 en 3.10.1.3a nieuw BW). 

Artikel 10. In verband met de invoering van de Kadasterwet zal de Wet 
op de grondbelasting worden ingetrokken. De woorden «andere dan 
grondbelasting» konden daarom vervallen. 

Artikel 25. In artikel XVI van het onderhavige wetsvoorstel wordt de 
Invorderingswet 1845 aangepast. In verband daarmee moest het eerste lid 
van artikel 25 van de onderhavige wet worden aangepast. In genoemd 
artikel zijn de artikelen 5, tweede lid, nieuw (huidig vierde lid) en 6, eerste 
lid, van de Invorderingswet 1845 zodanig gewijzigd ten gevolge van de 
intrekking van de Wet op de grondbelasting, dat zij van toepassing blijven 
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op onder andere de waterschapsbelastingen. De gewijzigde redactie van 
deze bepalingen leidt er bovendien toe dat de uitdrukkelijke verwijzing in 
de onderhavige wet naar die bepalingen van de Invorderingswet 1845 kan 
vervallen. 

Voor de wijziging in het derde lid moge verwezen worden naar het 
hierboven bij artikel 5, zevende lid, opgemerkte. 

Rivierenwet 

Artikel 10. Deze bepaling is afgestemd op de nieuwe artikelen 430 e.v. 
Rv. Verwezen moge worden naar de inleidende opmerkingen in het achtste 
gedeelte van deze Invoeringswet onder 3a, b en c. 

Hoofdstuk IV. Artikel 5.3.9 nieuw BW bepaalt dat de grens van een langs 
een water liggend erf zich verplaatst met de oeverlijn, behalve in geval van 
opzettelijke drooglegging of tijdelijke overstroming. De oeverlijn wordt, 
evenals krachtens artikel 578 BW, gevormd door de normale hoogwater-
stand, waarbij, wat nieuw is, de grond begroeid met andere dan in het 
water levende planten, gerekend wordt aan de landzijde van de oeverlijn te 
liggen, ook al wordt die grond bij hoogwater overstroomd (artikel 5.3.12 
nieuw BW). Artikel 5.3.10 nieuw BW biedt de mogelijkheid een einde te 
maken aan het verschuiven van de oeverlijn door aanwas of afslag door 
die grens jegens een ieder vast te leggen. Deze vastlegging geschiedt hetzij 
door de eigenaren van beide percelen in onderling overleg bij notariële 
akte (artikel 5.3.10a nieuw BW), hetzij door de rechter op vordering van een 
hunner (artikel 5.3.10b nieuw BW); akte en vonnis worden in de openbare 
registers ingeschreven. 

De Rivierenwet bevat een soortgelijke regeling. Artikel 19 bepaalt, dat in 
geval door het Rijk ter bescherming van het rivier- of stroombelang 
uitbouw wordt verricht uit het oeverland of uit enig daaraan verbonden 
werk door middel van kribben, dammen of soortgelijke waterwerken, de 
gerechtigden tot het oeverland het recht van aanwas, bedoeld in artikel 651 
BW, rivierwaarts van de lijn der begroeiing verliezen, doch in eigendom 
verkrijgen de strook, gelegen tussen de lijn der begroeiing en de oeverlijn, 
voor zover deze strook behoort aan het rijk. 

De regeling van artikel 19, eerste lid, komt neer op een soort gedwongen 
delimitatieovereenkomst. 

Een verschil tussen de regeling in de Rivierenwet en die in Boek 5 nieuw 
BW is de houding ten opzichte van riet en biezen. Volgens het nieuw BW 
zijn dit planten die gewoonlijk in het water groeien en de strook begroeid 
met riet en biezen ligt dan ook niet aan de landzijde van de oeverlijn (Pari. 
Gesch. blz. 170), terwijl dit bij de Rivierenwet juist wel het geval is. De 
toelichting stelt daar dat de Staat rivierwaarts van de oeverlijn geen 
aanspraak maakt op terrein, dat regelmatig met gras, rijs- of griendhout, 
riet of biezen is begroeid. Het belang hiervan is niet groot, nu deze strook 
anders dan vroeger, toen rieten biezen commercieel werden geëxploiteerd, 
nauwelijks economische waarde meer heeft. 

Een ander verschil tussen beide regelingen is dat het huidige artikel 651 
BW ervan uitgaat dat de aanwas natuurlijk moet zijn. Deze regel is echter 
door de rechtspraak zo ruim geïnterpreteerd dat slechts dan sprake is van 
niet-natuurlijke aanwas, wanneer deze kunstmatig en ten koste van 
naburige of aan de overkant van de rivier gelegen eigendommen is 
verkregen. Bovendien moet de aanwas het gevolg zijn van werken aangelegd 
door de eigenaar aan wiens land de aanwas is ontstaan (HR 18 februari 
1898, W. 7086). In het nieuw BW wordt geen onderscheid meer gemaakt 
tussen natuurlijke aanwas en aanwas door kunstwerken. De eigenaar van 
een perceel water staat echter niet machteloos, wanneer bij kunstmatige 
aanwas de eigendomsgrens zich ten koste van zijn perceel verplaatst. Hij 
kan een vordering uit onrechtmatige daad instellen en in beginsel wegrui-
ming van de kunstwerken vormen. Voorts komt in geval van opzettelijke 
drooglegging de door daling van het waterpeil drooggevallen strook niet 
toe aan de oevereigenaar. Feitelijk blijkt het verschil dan ook onbeduidend. 
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Ten slotte beschermt de Rivierenwet de oevereigenaar niet tegen afslag, 
maar de facto zal zich bij afslag de lijn der begroeiing niet verplaatsen. 
Bovendien mag met Kronenberg (Rechtsgeschiedenis van den aanwas, 
diss., blz. 163) worden aangenomen dat afslag niet de krachtens de 
artikelen 23-26 vastgestelde lijn der begroeiing kan verplaatsen. Er is geen 
reden de eigenschap van het zich heen en weer verplaatsen van een 
natuurlijke oeverlijn ook toe te dichten aan een vastgestelde oeverlijn. Een 
vastgestelde lijn verandert slechts van ligging, wanneer partijen goed 
vinden een andere grens vast te leggen. 

Een en ander heeft ertoe geleid dat Hoofdstuk IV kan vervallen. 

Zaaizaad* en plantgoedwet 

Algemeen. 
1. De aanpassing van de Zaaizaad- en Plantgoedwet betreft in het 

bijzonder afdeling IV van Hoofdstuk IV (artikelen 48-50), waar het kwekers-
recht als deel van het vermogen wordt geregeld. Uit de toelichting bij deze 
artikelen blijkt, dat zij zijn ontleend aan de artikelen 37-39, 41 en 42 van de 
Octrooiwet (kamerstuk II, 1958-1959, 5332, nr. 3). Het gemene recht is op 
het kwekersrecht van toepassing, voor zover daarvan niet wordt afgeweken 
in genoemde afdeling (verg. de toelichting bij de Octrooiwet van 1910, Stb. 
313, kamerstuk II, 1904-1905, 197, nr. 3). Bij de voorstellen tot aanpassing 
is aansluiting gezocht bij die tot aanpassing van de Rijksoctrooiwet in 
verband met de invoering van het nieuw BW (kamerstukken II, 1984-1985, 
19144, nrs. 1-3). De hieronder weergegeven toelichting is nagenoeg 
identiek aan die bij de aanpassing van de Rijksoctrooiwet. Duidelijkheids-
halve is hier de voorkeur aan gegeven boven een verwijzing naar de 
toelichting bij bedoeld wetsvoorstel. 

2. Ter zake van de thans voorgestelde regels moet het volgende worden 
vooropgesteld. 

In artikel 48 van de Zaaizaad" en Plantgoedwet wordt bepaald dat het 
kwekersrecht en de aanspraak op verlening van kwekersrecht in beginsel 
worden beschouwd als roerende zaken. Deze regel past niet in het stelsel 
van het nieuwe BW, waarin goederen alle (actieve) vermogensbestanddelen 
zijn, te onderscheiden in enerzijds zaken, dat wil zeggen stoffelijke, voor 
menselijke beheersing vatbare, objecten (artikelen 3.1.1.1 en 3.1.1.2) en 
anderzijds vermogensrechten. De onderscheiding roerend-onroerend heeft 
hierin slechts betrekking op zaken, en de figuur van roerende rechten kan 
zich derhalve niet voordoen. Dit brengt mee dat de bepalingen betreffende 
roerende zaken niet meer op kwekersrechten en aanspraken op kwekers-
rechten kunnen worden toegepast. 

Voorts is het van belang in herinnering te roepen, dat het nieuwe BW de 
figuur van registergoederen kent, in artikel 3.1.1.10, omschreven als 
goederen voor welker overdracht of vestiging inschrijving in daartoe 
bestemde openbare registers noodzakelijk is. Het kwekersrecht en de 
aanspraak op het kwekersrecht nu kunnen niet als registergoederen 
worden gezien. Voor de overdracht van een kwekersrecht is immers geen 
inschrijving in de openbare registers vereist; inschrijving is hier krachtens 
artikel 48, vijfde lid, slechts van belang voor de werking tegen derden die 
de overdracht niet kenden (HR 15 december 1951, NJ 1952, 469). De 
inschrijving en aantekening in het Nederlands Rassenregister krachtens 
artikel 37, derde lid, maakt het kwekersrecht evenmin tot registergoed, daar 
het hier geen vestiging betreft als bedoeld in artikel 3.1.1.10 nieuw BW. In 
artikel 3.1.1.10 nieuw BW wordt naast overdracht uitdrukkelijk de vestiging 
vermeld met het oog op die beperkte rechten die niet overdraagbaar zijn of 
die als afhankelijke rechten wel overgaan, maar zonder inschrijving in de 
registers. Voor wat betreft de aanspraak op verlening van kwekersrecht 
geldt hetzelfde, voor zover het gaat om de rechten uit een aanvrage tot 
verlening van kwekersrecht, als bedoeld in artikel 48, derde lid. Bij de 
overdracht van een aanspraak op de verlening van kwekersrecht, voordat 
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het tot een aanvrage tot verlening van kwekersrecht en derhalve tot een 
inschrijving is gekomen, kan een inschrijving uiteraard geen rol spelen, ook 
niet voor wat betreft derden. 

Naar het nieuwe BW moeten het kwekersrecht en de aanspraak op de 
verlening van kwekersrecht worden gezien als vermogensrechten van 
eigen aard, waarop slechts de regels van toepassing zijn voor vermogens-
rechten in het algemeen. Men zie bij voorbeeld de artikelen 3.4.2.2, 3.4.2.3b, 
3.4.2.7a en 3.4.2.7b nieuw BW, waarvan er verschillende hieronder nog ter 
sprake zullen komen. 

De voorgestelde wijzigingen die hieronder afzonderlijk besproken zullen 
worden, moeten tegen deze achtergrond worden gezien. 

3. Ten slotte dient er nog op te worden gewezen dat er in het onderhavige 
ontwerp naar is gestreefd zo min mogelijk materiële wijziging in het 
kwekersrecht als deel van het vermogen te brengen. Zoveel mogelijk is 
daarbij vastgehouden aan de formuleringen die in de Zaaizaad" en Plant-
goedwet reeds voorkwamen, ook waar in het nieuwe BW een andere 
redactie is gevolgd. De bestaande rechtspraak en doctrine zal dan haar 
betekenis ook voor de gewijzigde artikelen in beginsel behouden, tenzij uit 
de aard van de wijziging anders volgt, waarop telkens in de toelichting zal 
worden geattendeerd. 

In dit verband verdient ook opmerking dat voor de regeling van de 
licentie in de artikelen 42-47 van de Zaaizaad" en Plantgoedwet geen 
wijziging nodig is geacht. Men kan de vraag stellen of een licentie moet 
worden gezien als een beperkt recht in de zin van artikel 3.1.1.7 van het 
nieuwe BW, zoals in de toelichting van Meijers bij dat artikel wordt gesug-
gereerd ten aanzien van het octrooirecht. Deze vraag kan echter moeilijk 
praktische consequenties hebben, nu de wijze van ontstaan en de rechtsge-
volgen van de licentie inmiddels in de Zaaizaad- en Plantgoedwet zelf 
uitvoerig zijn geregeld. Voor zover vragen mochten zijn open gebleven en 
men deze zou willen beantwoorden aan de hand van de algemene regels 
betreffende beperkte rechten, zal men zich toch altijd moeten afvragen of 
de bijzondere aard van het recht van licentie geen afwijkende oplossing 
insluit, hetgeen een kwestie is van uitleg van de Zaaizaad- en Plantgoedwet. 

De Zaaizaad" en Plantgoedwet bevat geen speciale regeling voor verpan-
ding of vruchtgebruik van een kwekersrecht of aanspraak op verlening van 
kwekersrecht; hierop zijn thans de desbetreffende regels van het gemene 
recht van toepassing. Inde praktijkzal hetvruchtgebruikopeen kwekersrecht 
niet veel voorkomen, nu de mogelijkheid om licenties te verlenen bestaat. 
Ten aanzien van pand is het wenselijkgeacht in de Zaaizaad" en Plantgoedwet 
in navolging van de Rijksoctrooiwet (artikel 40) een regeling op te nemen 
om bij het nieuwe artikel 49a uiteen te zetten redenen. 

Artikel 48. Het eerste lid verklaart het kwekersrecht en de aanspraak op 
verlening van kwekersrecht vatbaar voor overdracht. Voorts bepaalt het dat 
deze rechten overgaan bij erfopvolging. Bij de wijziging van de Rijksoc-
trooiwet in 1977 (Stb. 160) zijn de woorden «overgaan bij erfopvolging» 
gewijzigd in «andere overgang». Er zijn immers nog andere gevallen van 
overgang mogelijk, zoals bij voorbeeld de overgang bij boedelmenging. 
Van de gelegenheid is gebruik gemaakt in de onderhavige wet een soortge-
lijke wijziging, die ook voor de aansluiting bij het nieuw BW op haar plaats 
is, aan te brengen. 

Het vervallen van het huidige tweede lid is reeds toegelicht in punt 2 van 
de algemene opmerking hierboven bij de onderhavige wet. In het stelsel 
van het nieuwe BW geldt de indeling in roerend en onroerend nog 
alleen voor stoffelijke objecten. 

Het huidige tweede lid is ontleend aan artikel 37, tweede lid, van de 
Rijksoctrooiwet. Het belang van deze bepaling was voornamelijk dat 
sommigen daaruit hebben willen afleiden dat de bescherming van verkrijgers 
te goeder trouw krachtens het huidige artikel 2014 BW ook voor octrooien 
geldt; men zie de discussie tussen Meijers en Telders in BIE 1939, blz. 143 
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e.v. en de noot onder HR 28 april 1939, N.J. 1939, 866. Dezelfde gedach-
tengang past m.m. ook ten aanzien van het kwekersrecht. Na invoering van 
het nieuwe BW zal artikel 3.4.2.3b nieuw BW van toepassing zijn. In dit 
artikel is een soortgelijke regeling als in artikel 3.4.2.3a nieuw BW, het 
nieuwe 2014, neergelegd voor de overdracht door een beschikkingsonbe-
voegde vervreemder van een goed waarop artikel 3.4.2.3a nieuw BW niet 
van toepassing is. Tegen deze achtergrond kon het tweede lid vervallen. 

In de thans voorgestelde redactie geldt het nieuwe tweede lid alleen voor 
de /ever/ngshandeling, terwijl voor het overige bij gebreke van een bijzondere 
regel de gewone vereisten voor overdracht gelden, nl. de bevoegdheid van 
de vervreemder en een geldige titel. Daarmee is de bepaling in overeen-
stemming gebracht met het gemene recht. Voor het nieuwe recht geldt 
hetzelfde; verwezen moge worden naar artikel 3.4.2.2 lid 1 nieuw BW, 
waarop de voorgestelde bepaling aansluit met een soortgelijke wending 
als is gebezigd in de artikelen 3.4.2.4 e.v. nieuw BW. 

Het voorgaande brengt mee dat voor de overdracht van een kwekersrecht 
of het recht uit een aanvrage tot verlening van kwekersrecht niet het z.g. 
abstracte stelsel van levering zal gelden, dat ten aanzien van het octrooi en 
m.m. ook voor het kwekersrecht (verg. Gielen, Kwekersrecht blz. 62) in 
afwijking van het gemene recht werd aangenomen door HR 28 april 1939, 
NJ 1939, 866. In de eerste plaats is reeds voor het huidige recht de juistheid 
van de motivering van dit arrest betwist; men zie de noot van Meijers 
onder het arrest en J. C. van Oven, NJB 1940, blz. 453 e.v. In de tweede 
plaats verliest de rechtvaardiging voor deze afwijking - bescherming van 
derden - in belangrijke mate haar betekenis wanneer verkrijgers te goeder 
trouw na invoering van het nieuwe BW zullen worden beschermd door 
artikel 3.4.2.3b nieuw BW. 

Deze bepaling heeft dezelfde functie als de hierboven reeds ter sprake 
gekomen verdedigers van de toepasselijkheid van het huidige artikel 2014 
BW op het oog hebben: wie te goeder trouw kan wijzen op een aaneenslui-
tende rij titels vanaf de oorspronkelijke octrooihouder (c.q. aanvrager) 
wordt beschermd; verg. Telders-Croon, Nederlands Octrooirecht, 1946, 
blz. 444. 

Artikel 49a. Thans bevat de Zaaizaad" en Plantgoedwet in tegenstelling 
tot de Rijksoctrooiwet (artikel 40) en het Kwekersbesluit 1941 (artikel 12) 
geen regeling voor de verpanding van een kwekersrecht. Nu krachtens het 
huidige recht het kwekersrecht als een onlichamelijke roerende zaak wordt 
beschouwd, is artikel 1199 BW van toepassing, waarbij het pandrecht pas 
ontstaat door kennisgeving aan de debiteur. Niet duidelijk is echter in geval 
van verpanding van een kwekersrecht, wie als debiteur is te beschouwen. 
In de huidige praktijk kan deze moeilijkheid vermeden worden door het 
kwekersrecht tot zekerheid in eigendom over te dragen, waarbij het huidige 
derde lid van artikel 48 van toepassing is. Na invoering van het nieuw BW 
zal dit krachtens artikel 3.4.2.2, derde lid, nieuw BW echter niet meer 
mogelijk zijn en zou de mogelijkheid van het vestigen van pand alsnog een 
ernstige lacune gaan vormen. Deze lacune wordt niet reeds opgevuld door 
de in artikel 3.9.2.1, tweede lid, nieuw BW vervatte bepaling, dat pandrecht 
op overeenkomstige wijze wordt gevestigd als voor levering van het te 
verpanden goed is bepaald, hetgeen hier eveneens leidt tot toepassing van 
het voormelde derde lid van artikel 48 (vernummerd tot tweede lid). Voor 
het pandrecht is immers de werking jegens derden (schuldeisers) essentieel 
en het ligt voor de hand om voor deze werking hier evenals bij overdracht 
inschrijving in het Rassenregister te eisen (artikel 48, vijfde lid, vernummerd 
tot vierde lid). Dit heeft de ondergetekende ertoe gebracht, toch een 
regeling van het pandrecht op te nemen analoog aan die van artikel 40 van 
de Rijksoctrooiwet, zij het dat dezelfde formulering is gekozen als in het 
nieuwe tweede lid van artikel 48 voor de overdracht. 
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Het tweede lid is opgenomen ten behoeve van de pandgever om, indien 
nodig, doorhaling te verkrijgen en met het oog op de betekening als 
bedoeld in het nieuwe artikel 508 Rv. Verwezen moge worden naar de 
toelichting op het in het vierde gedeelte van de Invoeringswet gewijzigde 
artikel 3.9.4.2 nieuw BW (kamerstuk II, 1980-1981, 17496, nr. 3), en naar de 
algemene toelichting op Titel 2 van Hoofdstuk 2 van de ontwerp-Kadasterwet 
onder 5 (kamerstuk II, 1980-1981,17496, nr. 5). 

De pandovereenkomst kan bijzondere bepalingen bevatten teneinde te 
voorkomen dat het kwekersrecht in waarde vermindert door na die over-
eenkomst vrijwillig te verlenen licenties; zulke bepalingen hebben alleen 
zin, als zij ook tegenover derden gelden. Het derde lid bepaalt daarom dat 
willen zulke bepalingen tegenover derden gelden, zij in het Rassenregister 
moeten worden ingeschreven. 

Indien de pandovereenkomst iets bepaalt ten aanzien van reeds verleende 
licenties is voor de werking daarvan tegen de licentiehouder behalve 
inschrijving ook aanzegging per deurwaardersexploit vereist. 

Evenmin als in de Rijksoctrooiwet spreekt artikel 49a van het pandrecht 
op het recht voortvloeiende uit een aanvrage tot verlening van kwekersrecht. 
Een dergelijk pandrecht biedt immers geen enkele zekerheid, als het 
pandrecht niet op het kwekersrecht zelf gaat rusten, wanneer dat wordt 
verleend. Voor zover behoefte is aan een zodanige figuur, is het beter bij 
voorbaat een pandrecht op het kwekersrecht als toekomstig recht te 
vestigen (artikel 3.4.2.11 juncto art. 3.4.2.10 nieuw BW). 

Artikelen 50 en 50a. Artikel 50 betreffende beslag, respectievelijk 
executie door een beslaglegger behoefde ingrijpende omwerking, nu het 
stoelde op en verwees naar bepalingen van beslag- en executierecht in het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, respectievelijk Burgerlijk 
Wetboek, die geheel zijn vernieuwd. 

Het huidige artikel 50, eerste lid, gaat ervan uit dat de wijze waarop 
beslag moet worden gelegd, wordt geregeld door het gemene recht, 
hetgeen in verband met het huidige artikel 48, tweede lid, in beginsel wil 
zeggen: de regels betreffende beslag op roerende zaken. De volgende 
leden van artikel 50 voegen daaraan een aantal bijzondere regels toe die in 
belangrijke mate voortvloeien uit de rol die het register speelt ter zake van 
de positie van derden: na de inschrijving van het proces-verbaal van 
inbeslagneming zal de houder van het kwekersrecht zijn recht niet mogen 
vervreemden of bezwaren of licenties verlenen. In aansluiting daarop 
worden verdere regels gegeven die aansluiten bij de regels betreffende een 
beslag en executie van onroerende zaken. 

In de thans voorgestelde tekst wordt dit stelsel, dat van een zekere 
tweeslachtigheid niet is vrij te pleiten, omdat het ten dele aansluit bij wat 
geldt voor roerende zaken en ten dele bij wat geldt voor onroerende zaken, 
verlaten en over de gehele linie aansluiting gezocht bij wat volgens het 
eerste gedeelte van de Invoeringswet zal komen te gelden voor het beslag 
en de executie van onroerende zaken. 

In navolging van de Rijksoctrooiwet is de regeling van de onderhavige 
materie verdeeld over twee artikelen. Artikel 50 regelt het beslag en artikel 
50a de executie. 

De verwijzingen naar de desbetreffende artikelen van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering zijn zoveel mogelijk gespecificeerd. In artikel 
50 gaat het uitsluitend om de bepalingen betreffende het leggen van het 
beslag en de inschrijving van het proces-verbaal van inbeslagneming in de 
openbare registers van afdeling 3.1.2 nieuw BW. Men zie de nieuwe 
artikelen 504 en 505, eerste lid, Rv. Aandacht verdient daarbij dat artikel 
504 Rv. nauwelijks andere eisen stelt aan een beslagexploit dan het huidige 
recht. Het belang van de wijziging zit dan ook vooral in de bevoegdheid, 
neergelegd in artikel 504, tweede lid, Rv. om terstond een notaris aan te 
wijzen voor wie de executie zal plaatsvinden, zodat daartoe niet naderhand 
een afzonderlijk exploit nodig is. Verdere verwijzingen komen voor in het 
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derde en vijfde lid, en in artikel 50a, eerste en tweede lid, welke bepalingen 
hieronder nog bij die artikelen zelf aan de orde zullen komen. 

Voorts lette men erop dat voor het beslag op kwekersrecht niet ook het 
nieuwe artikel 505, derde lid, Rv. geldt. De rangorde van inschrijvingen in 
geval van beslag op kwekersrecht wordt derhalve geheei bepaald door het 
tweede lid van artikel 50. 

De regeling van het pand in het nieuwe artikel 49a maakte een regeling 
van de executie van pand nodig. Analoog aan de Rijksoctrooiwet (artikel 
42) is dit gebeurd in artikel 50a. Overgenomen is daarbij het stelsel van de 
Rijksoctrooiwet dat de pandhouder en de beslaglegger in beginsel op 
dezelfde wijze executeren. 

Na het voorgaande behoeven de artikelen 50 en 50a nog slechts summiere 
toelichting. 

Artikel 50. Het eerste lid betreffende de wijze van beslaglegging en de 
inschrijving van het proces-verbaal van inbeslagneming is hierboven reeds 
besproken. 

Men lette erop dat het artikel uitsluitend spreekt van beslag op een 
kwekersrecht. Of beslag op het recht uit een aanvrage voor kwekersrecht 
mogelijk is, hangt af van de vraag of het gemene recht hiervoor een wijze 
van beslaglegging aanwijst. Men zie voor het nieuwe recht artikel 474bb 
Rv. Wegens het geringe belang dat de kwestie in de huidige praktijk heeft, 
is van een nadere regel afgezien. 

Het tweede lid komt overeen met het huidige tweede lid; de redactie sluit 
aan bij het nieuwe artikel 505, tweede lid, Rv. en verdient ook voor het 
huidige recht de voorkeur. De houder van het kwekersrecht blijft immers 
tot vervreemding en bezwaring bevoegd, maar de vervreemding of 
bezwaring kan niet tegen de beslaglegger worden ingeroepen. 

Het derde lid regelt de materie van het huidige derde en vierde lid in een 
redactie die aansluit bij die van artikel 507 Rv., dat een vergelijkbaar geval 
regelt. 

Het vierde lid is ontleend aan artikel 513a Rv. en regelt de materie van 
het huidige vijfde lid. 

Het vijfde lid bevat wederom een verwijzing naar een aantal bepalingen 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zoals ook het huidige 
zesde lid dit doet. De redactie van de bepalingen waarnaar verwezen 
wordt, is zodanig dat geen precisering nodig is als aan het slot van het 
huidige zesde lid is opgenomen. 

Artikel 50a. De onderhavige bepaling regelt de materie van de huidige 
leden 7, 8 en 9 van artikel 50. De nieuwe regeling van de executie van 
onroerende zaken kan praktisch geheel ook voor de executie van kwekers-
rechten gelden. In verband daarmee kon het artikel in hoofdzaak uit 
verwijzingen bestaan. 

De verwijzing in het tweede lid naar de artikelen 551-552 Rv. brengt mee 
dat via artikel 552, vierde lid, Rv. ook wordt verwezen naar de artikelen 
482-490a, 490c en 490d Rv. 

Artikel 55. Nu de term «mede-eigendom» hier niet meer op zijn plaats is 
(zie de inleidende opmerkingen in het achtste gedeelte van deze lnvoe-
ringswet onder 2f), wordt een omschrijving voorgesteld die aansluit bij titel 
3.7 nieuw BW. 

Wet van 22 mei 1845 op de invordering van 's Rijks directe belastingen 

Algemeen. 
Zoals onder meer is medegedeeld bij de begrotingen voor Financiën 

wordt thans gewerkt aan een algehele herziening van de wet van 22 mei 
1845 (Stb. 1926, 334) op de invordering van 's Rijks directe belastingen 
(hierna te noemen de Invorderingswet 1845). 
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In afwachting daarvan is het wenselijk geoordeeld om, voor het geval 
deze herziening niet vóór de Boeken 3, 5 en 6 nieuw BW in werking mocht 
zijn getreden, ook de Invorderingswet 1845 aan deze boeken en aan de 
nieuwe Kadasterwet aan te passen. Deze aanpassingen, die in hoofdzaak 
van zuiver technische aard zijn, betreffen onder meer ook de door de 
afschaffing van de eigendomsoverdracht tot zekerheid beïnvloede verhou-
ding van het fiscale voorrecht tot pand, zoals deze reeds is aangekondigd 
in de memorie van antwoord betreffende het vierde gedeelte van de 
Invoeringswet (kamerstuk II, 1984-1985,17496, nr. 10, blz. 33 onder a). 
Ook waren nieuwe regels nodig betreffende de verhouding van het fiscale 
voorrecht tot enige nieuwe voorrechten van afdeling 3.10.3 nieuw BW. 
Inhoudelijke wijzigingen zijn vermeden, maar met name met betrekking tot 
de verhouding tot pandwashet niette voorkomen een iets andere technische 
opzet te kiezen om een met het huidige recht vergelijkbaar resultaat te 
bereiken. 

Aantekening verdient daarbij dat met deze aanpassingen niet wordt 
vooruitgelopen op de herwaardering van het fiscale voorrecht en het 
fiscale bodemrecht, die mede zal plaatsvinden in het kader van de herwaar-
dering van al de bevoorrechte vorderingen naar aanleiding van het rapport 
van de commissie-Houwing. Voor zover die bevoorrechte vorderingen niet 
privaatrechtelijk van aard zijn en daarom in Boek 3 nieuw BW niet geregeld 
zijn, moet die herwaardering nog geschieden. 

Ik merk hierbij op dat in de in voorbereiding zijnde nieuwe Invorderingswet, 
die nog is gebaseerd op het huidige BW, om die reden met betrekking tot 
het fiscale voorrecht en het fiscale bodemrecht geen inhoudelijke wijzigingen 
zullen worden aangebracht. 

Er wordt echter gestreefd bij de aanpassing van de nieuwe Invorderingswet 
aan de Boeken 3, 5 en 6 nieuw BW de onderhavige herwaardering voltooid 
te hebben, zodat alsdan het fiscale voorrecht en het fiscale bodemrecht 
hun uiteindelijke vorm en inhoud zullen krijgen. 

Artikel 2. Deze wijziging houdt verband met de intrekking van de Wet op 
de grondbelasting bij de invoering van de Kadasterwet. Hierbij wordt nog 
het volgende opgemerkt. 

In de Ruilverkavelingswet 1954 (Stb. 510), de Herverkavelingswet 
Walcheren 1947 (Stb. H 400), de Reconstructiewet Midden-Delfland (Stb. 
1977, 233) en de Herinrichtingswet Oost-Groningen en Gronings-Drentse 
Veenkoloniën (Stb. 1977, 694) wordt voor de invordering verwezen naar die 
bepalingen van de Invorderingswet 1845 die gelden voor de invordering 
van de grondbelasting. Door het doen vervallen in de Invorderingswet 1845 
van de bepalingen omtrent de grondbelasting zullen in de genoemde 
wetten zelf afzonderlijke bepalingen worden opgenomen met betrekking 
tot de invordering. 

Artikel 5. Voor het vervallen van het tweede en derde lid moge verwezen 
worden naar het hierboven bij artikel 2 opgemerkte. 

Het huidige vierde lid van artikel 5 en het eerste lid van artikel 6 bevatten 
een aansprakelijkheidsbepaling met betrekking tot de grondbelasting. 

Hoewel in het kader van de invoering van de ontwerp-Kadasterwet wordt 
voorgesteld de Wet op de grondbelasting in te trekken, kunnen de onder-
havige bepalingen toch niet vervallen. Zij zijn namelijk uitdrukkelijk van 
toepassing verklaard voor andere belastingen, te weten: de onroerend-goed-
belastingen, de bouwgrond" en baatbelasting en de waterschapsbelastingen, 
voor zover deze worden geheven van de eigenaren, beperkt gerechtigden 
of bezitters. Verwezen zij naar artikel 295, tweede lid, van de gemeentewet 
(Stb. 1931, 81) en artikel 25, tweede lid, van de Bevoegdhedenwet water-
schappen (Stb 1978, 285). Bovendien zijn zij van toepassing voor de 
invordering van de rente die wordt geheven op grond van de Ruilverkave-
lingswet 1954, de Herverkavelingswet Walcheren, de Reconstructiewet 
Midden-Delfland en de Herinrichtingswet Oost-Groningen en Gronings-
Drentse Veenkoloniën. 
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De artikelen 5, tweede lid, nieuw (huidig vierde lid) en 6, eerste lid, zijn 
dan ook zodanig gewijzigd in verband met de intrekking van de Wet op de 
grondbelasting dat zij van toepassing blijven op de onroerend-goedbelas-
tingen, de bouwgrond- en baatbelasting, de waterschapsbelastingen en de 
verschillende «rente-heffingen». 

Opgemerkt wordt voorts, dat de gewijzigde redactie van de onderhavige 
bepalingen ertoe leidt dat de uitdrukkelijke verwijzing in de gemeentewet 
en de Bevoegdhedenwet waterschappen naar die bepalingen van de 
Invorderingswet 1845 kunnen vervallen. Voor de Bevoegdhedenwet 
waterschappen moge verwezen worden naar artikel XIII van het onderhavige 
wetsvoorstel. 

Voor het overige moge verwezen worden naar de inleidende opmerkingen 
in het achtste gedeelte van deze Invoeringswet onder 2a, b en c. 

Artikel 6. Voor de toelichting moge verwezen worden naar de inleidende 
opmerkingen in het achtste gedeelte van deze Invoeringswet onder 2a, b 
en c. Voor de wijziging in «deelgenoot» en «aandeel» wordt verwezen naar 
het daar onder 2f opgemerkte, waaraan kan worden toegevoegd dat 
aansluiting is gezocht bij de terminologie van titel 3.7 nieuw BW. Voorts 
wordt verwezen naar het hierboven bij artikel 5 opgemerkte. 

Artikel 9. Deze bepaling is aangepast aan de terminologie van de 
artikelen 3.1.1.0-3.1.1.2 nieuw BW, waarbij verwezen wordt naar de 
inleidende opmerkingen in meergenoemd gedeelte onder 2a en c. Voor de 
wijziging van het onder 2° gestelde wordt bovendien verwezen naar het 
hierboven bij artikel 2 opgemerkte. 

Artikel 11. Deze bepaling regelt de verjaring. Wijziging van het eerste lid 
van dit artikel is noodzakelijk in verband met het voorstel het huidige artikel 
5, tweede lid, waarin het bevelschrift is vermeld, te doen vervallen. De 
wijziging van artikel 12, derde lid, houdt eveneens verband met het 
voorstel het bevelschrift te doen vervallen. 

Artikel 12. In deze bepaling wordt het voorrecht van de fiscus geregeld. 
Het huidige artikel bepaalt dat het recht van voorrang van de fiscus voor de 
directe belastingen, andere dan grondbelasting, zich uitstrekt tot alle 
roerende en onroerende goederen van de belastingschuldige. Voorts is 
onder meer bepaald dat dit recht van voorrang geldt boven alle andere 
rechten van voorrang, met uitzondering van die genoemd in de artikelen 
1185, onder 1°, en 1195, onder 1°, van het BW en van hypotheek. 

Door wijziging van de term «recht van voorrang» in «voorrecht» (verwezen 
zij naar artikel 3.10.1.3 van het nieuwe BW) is een bijzondere bepaling 
betreffende de verhouding van het voorrecht tot hypotheek in de nieuwe 
redactie niet meer nodig. In artikel 3.10.1.3a van het nieuwe BW is namelijk 
bepaald dat pand en hypotheek boven voorrecht gaan, tenzij de wet anders 
bepaalt. De nieuwe redactie van artikel 12 brengt derhalve voor hypotheek 
geen verandering. Wat het pandrecht betreft, waarop hierna wordt terug-
gekomen, kan worden volstaan met een regel die zegt in welke gevallen 
het voorrecht van de fiscus voortaan boven pand gaat. Ten aanzien van de 
verhouding tot andere voorrechten geldt het volgende. 

Het nieuwe BW kent geen voorrecht betreffende kosten van uitwinning 
meer (artikel 1185, onder 1°, en 1195, onder 1°), maar hetzelfde resultaat 
wordt bereikt door bij de verdeling uit te gaan van de netto-opbrengst. 
Vergelijkbaar met het huidige voorrecht is alleen artikel 3.10.4.1, onderdeel 
a, betreffende de kosten van de aanvraag tot faillietverklaring. De plaatsing 
van het onderwerpelijke voorrecht voor dat van de fiscus is dus slechts een 
technische wijziging. 

Het voorrecht van de kosten gemaakt tot behoud van een goed (artikel 
3.10.3.3 nieuw BW) gaat in het systeem van het nieuwe BW boven rechten 
van derden zoals pand, hypotheek en alle andere voorrechten, tenzij de 
vordering waaraan het voorrecht is verbonden is ontstaan na het maken 
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van de kosten tot behoud. Om geen inbreuk te maken op het systeem van 
het nieuwe BW wordt voorgesteld dit voorrecht, dat thans na dat van de 
fiscus komt, voor het voorrecht van de fiscus te laten gaan. Bovendien is 
dit ten opzichte van de fiscus - die mede van het behoud profiteert -
redelijk. 

Het voorrecht van artikel 3.10.3.15 is nieuw in het BW. Dit voorrecht ter 
zake van een vordering tot vergoeding van schade, rustende op de vordering 
die de aansprakelijke persoon tegen zijn verzekeraar heeft, gaat in het 
systeem van het nieuwe BW eveneens boven rechten van derden en heeft 
ten doel te bereiken dat de uitkering van de verzekering inderdaad ten 
goede komt aan het slachtoffer. Ook dit voorrecht behoort boven dat van 
de fiscus te gaan om geen inbreuk te maken op het systeem van het 
nieuwe BW. 

De voorgestelde wijzigingen met betrekking tot de voorrang van de 
fiscus ten opzichte van pand houden verband met het volgende. Volgens 
het huidige artikel 12 van de Invorderingswet 1845 gaat het voorrecht van 
de fiscus boven pand. Met het begrip pand wordt in dat artikel gedoeld op 
het vuistpand. Dit pandrecht wordt gevestigd doordat de schuldenaar/pand-
gever de zaak in de macht van de schuldeiser/pandhouder brengt. Beslag 
van de zijde van de ontvanger op een verpande zaak komt in de praktijk 
niet vaak voor. Veelal wordt op grond van beleidsoverwegingen terugge-
treden. In het geval de pandgever failliet is, staat de fiscus thans bij de 
pandhouder ten achter als gevolg van de regels van ons huidige executie-
recht (HR 10 april 1941, NJ 1942,22). In het nieuwe BW wordt voor vuistpand 
een regeling gegeven die hoger dan de pandhouder gerangschikte schuld-
eisers ook in geval van faillissement aan bod laat komen. 

Voorts wordt in het nieuwe BW onder het begrip pand behalve het 
vuistpand tevens begrepen het bezitloos pandrecht. Het bezitloos pandrecht 
biedt de pandgever de mogelijkheid de goederen waarop dat pandrecht is 
gevestigd te blijven gebruiken en zich tegenover derden voor te doen als 
volledig gerechtigde daartoe. Dit bezitloos pandrecht, dat wordt gevestigd 
bij authentieke of geregistreerde akte, dient ter vervanging van de in het 
huidige recht bekende figuur van de eigendomsoverdracht tot zekerheid, 
welke figuur in het nieuwe BW niet is toegelaten (artikel 3.4.2.2 lid 3). 
Anders dan bij de eigendomsoverdracht tot zekerheid blijven de goederen 
bij bezitloos pandrecht evenwel eigendom van de pandgevende belasting-
schuldige. 

Door invoering van het bezitloos pandrecht en het onmogelijk worden 
van de eigendomsoverdracht tot zekerheid zal de betekenis van het 
pandrecht in het toekomstige recht toenemen, aangezien het waarschijnlijk 
is dat in de gevallen waarin thans eigendomsoverdracht tot zekerheid 
plaatsvindt, zal worden overgegaan tot vestiging van een bezitloos pand-
recht. Naar toekomstig recht zou de fiscus in gevallen van bezitloos 
pandrecht zijn vordering op goederen waarop een bezitloos pandrecht is 
gevestigd kunnen verhalen - anders dan in het huidige recht waarin de 
fiscus zijn vordering, behoudens in gevallen waarin het zogenaamde 
bodemrecht toepassing vindt, niet kan verhalen op goederen die tot 
zekerheid zijn overgedragen aan een andere schuldeiser - , zulks omdat die 
goederen eigendom blijven van de pandgevende belastingschuldige. 

Bij onverkorte handhaving van het voorrecht van de fiscus boven pand 
zou de positie van de fiscus in vergelijking met de huidige situatie dus 
aanzienlijk worden versterkt. Om nu zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 
huidige situatie is als uitgangspunt gekozen het voorrecht van de fiscus 
boven pand alleen te doen gelden voor situaties waarin dit thans het geval 
is met betrekking tot de door de belastingschuldige in zekerheidseigendom 
overgedragen zaken. Dat wil zeggen, voor situaties waarin het bodemrecht 
toepassing vindt. 

Het bodemrecht, vervat in artikel 16, komt erop neer dat de ontvanger 
zijn vordering, ongeacht rechten van derden, kan verhalen op roerende 
zaken die dienen tot gebruik van het perceel overeenkomstig zijn bestemming 
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en die door hem in beslag zijn genomen toen zij zich op de bodem van de 
belastingschuldige bevonden. De ontvanger kan thans met behulp van het 
bodemrecht zijn vordering op de zaken die in eigendom tot zekerheid zijn 
overgedragen ook verhalen nadat de belastingschuldige failliet is verklaard. 
Zulks als gevolg van de omstandigheid dat die zaken eigendom zijn van de 
zekerheidseigenaar en daardoor niet in de failliete boedel van de belasting-
schuldige vallen. Bij het met het nieuwe BW in te voeren bezitloos pandrecht 
blijven, zoals hiervoren is gezegd, de zaken, waarop het recht is gevestigd 
eigendom van de belastingschuldige. Dit betekent dat na de faillietverklaring 
van de belastingschuldige de ontvanger op die zaken als gevolg van de 
regels van de Faillissementswet geen beslag meer kan leggen en dus ook 
het bodemrecht niet meer kan uitoefenen. In overeenstemming met het 
vorenvermelde uitgangspunt bepaalt het gewijzigde artikel 12, tweede lid, 
dat het voorrecht van de fiscus alleen boven pandrecht gaat, voor zover het 
pandrecht rust op - kort gezegd - een «bodemrecht zaak» en dat deze 
rangorde in geval van faillissement van de belastingschuldige behouden 
blijft, ongeacht of tevoren inbeslagneming heeft plaatsgevonden. Een 
verschil in vergelijking met het huidige bodemrecht is dat, wanneer bij de 
faillietverklaring zich nog zaken op de bodem van de belastingschuldige 
bevinden, het faillissementsbeslag in zoverre de werking van een bodem-
beslag door de ontvanger krijgt, dat het voorrecht van de fiscus dan boven 
het pandrecht op die zaken blijft gaan, ook al is het tevoren niet tot een 
bodembeslag gekomen. Dit impliceert tevens dat in het geval van faillisse-
ment de pandhouder ook geen wijziging van rang meer kan ontlenen aan 
een vordering tot afgifte aan hem van de verpande zaak als bedoeld in 
artikel 3.9.2.2 lid 3, van het nieuwe BW en artikel 496 Rv. als voorgesteld 
bij de Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw BW, eerste gedeelte. Een en 
ander verdient de voorkeur, omdat de ontvanger aldus niet wordt gedwon-
gen, ter beveiliging van zijn verhaalsrecht met het oog op de mogelijkheid 
van faillissement, alvast bodembeslag te leggen, ook als daartoe overigens 
geen aanleiding zou bestaan. 

Men lette er voorts op dat, ook in geval het voorrecht van de fiscus in-
gevolge de onderhavige bepaling boven pand gaat, het geldend maken 
daarvan zich langs de gewone weg voltrekt, dat wil zeggen buiten het geval 
van faillissement door het leggen van beslag op de verpande zaak en een 
verdere afwikkeling overeenkomstig artikel 3.9.2.14 van het nieuwe BW in 
verbinding met artikel 490b Rv., als voorgesteld in het eerste gedeelte van 
deze Invoeringswet, en in het geval van faillissement, doordat de vordering 
in het faillissement wordt ingediend en de curator dan bij executie door de 
pandhouder ingevolge het daar eveneens voorgestelde artikel 57, derde lid, 
van de Faillissementswet bij de rangregeling de belangen van de fiscus 
behartigt. Dit laatste brengt onder meer mee dat de fiscus, ook al gaat zijn 
voorrecht boven pand, mededeelt in de algemene faillissementskosten; 
men zie het voorgestelde artikel 182, eerste lid, van de Faillissementswet. 

Overigens is het eerste lid ook aangepast aan de voorgenomen intrekking 
van de Wet op de grondbelasting bij de invoering van de Kadasterwet. 

Voor de wijziging in het derde lid moge verwezen worden naar het 
hierboven bij artikel 11 opgemerkte. 

Artikel 14. Het huidige artikel 14 regelt de vervolging van een belasting-
schuldige bij dwangbevel indien niet is voldaan aan een aanmaning. De 
redactie van het onderwerpelijke artikel is gewijzigd teneinde een betere 
aansluiting te krijgen op de artikelen 430 e.v. Rv., zoals deze zijn gewijzigd 
bij het eerste gedeelte van deze Invoeringswet. Verwezen moge worden 
naar de inleidende opmerkingen in het achtste gedeelte van deze lnvoe-
ringswet onder 3. 

Artikel 14bis. Deze bepaling is aangepast aan de terminologie van de 
artikelen 3.1.1.0-3.1.1.2 nieuw BW. Verwezen moge worden naar de 
inleidende opmerkingen in het achtste gedeelte van deze Invoeringswet 
onder 2a en c. 
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Artikel 15quater. Dit artikel bepaalt dat de deurwaarder een belasting-
schuldige op wiens roerende goederen beslag is gelegd, kan aanstellen als 
bewaarder over die goederen, zelfs zonder diens bewilliging. Het artikel is 
destijds opgenomen ter besparing van kosten van bewaarloon voor de 
belastingschuldige die deze zou moeten betalen in geval een derde zou 
worden aangesteld als bewaarder. Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor-
dering schrijft voor dat bij beslag op roerende goederen wordt overgegaan 
tot aanstelling van een bewaarder. Het doen vervallen van het artikel houdt 
verband met het feit dat in het eerste gedeelte van deze Invoeringswet in 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de verplichte aanstelling van 
een bewaarder van in beslag genomen zaken wordt afgeschaft (verwezen 
zij naar de toelichting, kamerstuk II, 1980-1981, 16593, nr. 3, blz. 33, derde 
alinea). De onderwerpelijke bepaling is alsdan overbodig geworden. 

Artikel 16. Het eerste lid is aangepast aan de terminologie van de 
artikelen 3.1.1.0-3.1.1.2 nieuw BW. 

Het derde lid regelt het bodemrecht van de fiscus waarop is ingegaan in 
deze toelichting bij artikel 12 hierboven. Ingevolge het bepaalde in het 
derde lid moet het bodemrecht wijken voor het recht van terugvordering, 
toegekend bij artikel 2014 van het Burgerlijk Wetboek en voor het recht van 
reclame in faillissement, toegekend bij artikel 230 en volgende van het 
Wetboek van Koophandel. 

In de eerste plaats is artikel 2014 in het nieuwe BW vervangen door de 
regeling van artikel 3.4.2.3a, zoals deze bepaling is komen te luiden bij 
tweede en derde nota van wijziging (kamerstuk II, 1984-1985, 17496, nrs. 
11 en 12). Dit artikel bepaalt dat ondanks onbevoegdheid, een overdracht 
overeenkomstig artikel 5, 5a of 6 van een roerende zaak niet-registergoed, 
of van een recht aan toonder of order geldig is, indien de overdracht 
anders dan om niet geschiedt en de verkrijger te goeder trouw is. 

In het nieuwe derde lid van artikel 3.4.2.3a nieuw BW, dat bij de derde 
nota van wijziging is toegevoegd, wordt de oorspronkelijke eigenaar in 
aansluiting op artikel 2014 BW gedurende 3 jaren een terugvorderingsrecht 
toegekend in geval hij de zaak door diefstal heeft verloren. Dit recht komt 
hem echter niet toe wanneer de verkrijger te goeder trouw een particulier 
is die de zaak heeft gekocht in de voor dergelijke zaken normale handel. 
Voorts geldt het derde lid niet wanneer het geld dan wel order- of toonder-
papieren betreft. Nu in minder gevallen dan bij het huidige artikel 2014 BW 
een terugvorderingsrecht wordt «toegekend», is een iets andere inkleding 
van de onderhavige bepaling vereist. De nieuwe omschrijving spreekt van 
terugvordering jegens degene die de zaak onrechtmatig of van een onbe-
voegde heeft verkregen. Daaronder valt zowel degene die zich, zoals een 
dief of een verduisteraar, de zaak wederrechtelijk heeft toegeëigend, als 
degene die haar van een onbevoegde vervreemder heeft gekregen, maar 
zich niet op artikel 3.4.2.3a kan beroepen, omdat hij niet te goeder trouw 
was, omdat hij om niet heeft verkregen of omdat het derde lid van artikel 
3.4.2.3a van toepassing is. Aan de omschrijving van het terugvorderingsrecht 
is niet ook het recht tot terugvordering van een verloren zaak van de vinder 
toegevoegd, hoewel dat recht wel mede in de huidige verwijzing naar 
artikel 2014 besloten ligt. Als zich al een gevonden zaak onder de in artikel 
16 bedoelde zaken zou bevinden, zal dit toch in beginsel alleen het geval 
zijn, als de vinder aan die zaak de daar bedoelde bestemming heeft 
gegeven in plaats van haar behoorlijk te bewaren, zodat hij dan geacht zal 
moeten worden geen rechtmatig verkrijger te zijn en het recht de zaak 
terug te vorderen op die grond onder de omschrijving valt. 

In de tweede plaats kent het nieuwe BW, in tegenstelling tot de huidige 
situatie, geen onderscheid meer tussen het recht van reclame in en buiten 
faillissement. Gelet op het feit dat onder het huidige recht de ontvanger 
niet behoeft te wijken voor het recht van reclame buiten faillissement, 
wordt voorgesteld het recht van reclame in het onderhavige artikel te doen 
vervallen. Volledigheidshalve zij hierbij opgemerkt dat het recht van 
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reclame niet in Boek 3 maar in Boek 7, titel 1, afdeling 8, van het nieuwe BW 
voorkomt en dat titel 7.1 nieuw BW tegelijk met de Boeken 3, 5 en 6 van het 
nieuwe BW in werking treedt (verwezen zij naar het ontwerp tot Vaststelling 
en Invoering van titel 7.1 van het nieuwe BW, kamerstukken II, 1981-1984, 
16979). 

Tevens is het derde lid aangepast aan de voorgenomen intrekking van de 
Wet op de grondbelasting bij de invoering van de Kadasterwet. 

Artikel20. Verwezen moge worden naar de inleidende opmerkingen in 
het achtste gedeelte van deze Invoeringswet onder 3e. 

Natuurschoonwet 

Artikelen 2, 3, 7, 7bis, 8, 9bis, 9ter, en 9quater. Deze bepalingen zijn 
aangepast aan de terminologie van de artikelen 3.1.1.0-3.1.1.2 nieuw BW. 

Artikel 11. Voor het wijzigen van de woorden «extracten uit de kadastrale 
legger» moge verwezen worden naar het hierboven in deze toelichting bij 
artikel 12 Waterstaatswet 1900 opgemerkte. 

Het tweede en derde lid van het artikel konden vervallen nu deze materie 
krachtens artikel 108 ontwerp-Kadasterwet in de daar bedoelde algemene 
maatregel van bestuur zal worden geregeld. Men zie het slot van de 
memorie van toelichting bij dat artikel (kamerstukken II, 1981-1982,17496, 
nr. 5, blz. 137) waar in dit verband in het bijzonder op artikel 11 Natuur-
schoonwet wordt gewezen. 

Successiewet 1956 

Algemeen. 
Vooraf zij opgemerkt dat, nu de invoering van Boek 4 (Erfrecht) en van 

titel 3 van Boek 7 (Schenking) nieuw BW pas zal plaatsvinden nadat de 
Boeken 3, 5 en 6 zijn ingevoerd, de thans voorgestelde wijzigingen van de 
Successiewet 1956 beperkt blijven tot terminologische aanpassingen. 

Artikel 1. Voorafgaande aan de invoering van titel 3 van Boek 7 zullen de 
thans vigerende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek omtrent schenking 
bij de invoering van de Boeken 3, 5 en 6 worden overgebracht naar de 
elfde titel van een nieuw Boek 7A. De eerste wijziging beoogt het tweede 
lid van artikel 1 daarmee in overeenstemming te brengen. 

De tweede wijziging van het tweede lid alsmede de wijzigingen van de 
artikelen 32, eerste lid onder 9°, en 33, eerste lid onder 12°, hebben betrekking 
op de natuurlijke verbintenis. Voorgesteld wordt om de in de huidige 
bepalingen voorkomende omschrijving van een natuurlijke verbintenis te 
vervangen door een verwijzing naar het BW. Dit hangt samen met artikel 
6.1.1.3 van het nieuwe BW, waar het begrip «natuurlijke verbintenis» wordt 
omschreven. Aangezien de Successiewet 1956 aansluit bij het civielrechte-
lijke begrip «natuurlijke verbintenis» is er de voorkeur aan gegeven om 
hier, in plaats van de in artikel 6.1.1.3 nieuw BW gegeven omschrijving te 
herhalen, te volstaan met een verwijzing naar genoemd artikel. 

Artikel 8. Onder de in het eerste lid genoemde roerende zaken of daarop 
betrekking hebbende bewijsstukken worden mede verstaan effecten, 
wissels, cognossementen, vorderingen op naam zoals spaarbankboekjes 
e.d. De vervanging van de term «roerende zaken» door «goederen, niet 
zijnde registergoederen» houdt een aanpassing in aan de terminologie van 
het nieuwe BW. Een en ander heeft tot gevolg dat op verschillende plaatsen 
in de onderhavige bepaling «zaken» vervangen is door: goederen. Zie ook 
de wijzigingen in de artikelen 63, 73 en 74, eerste lid. 

Voor de wijziging van «boedelscheiding» in: verdeling van een gemeen-
schap, moge worden verwezen naar het in deze toelichting bij Algemeen 
onder k opgemerkte. Voor het wijzigen van «mede-eigenaren» in deelgeno-
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ten moge verwezen worden naar de inleidende opmerkingen in het achtste 
gedeelte van deze Invoeringswet onder 2f, waaraan toegevoegd kan 
worden dat aansluiting is gezocht bij titel 3.7 nieuw BW. 

Artikel 9. De term «in rechte vorderbaar» is vervangen door «rechtens 
afdwingbaar». Deze wijziging houdt verband met artikel 3.11.1 van het 
nieuwe BW. Op grond van deze bepaling is het mogelijk dat een schuld 
weliswaar niet in rechte vorderbaar maar wel rechtens afdwingbaar is 
omdat bij voorbeeld vervangende schadevergoeding kan worden gevorderd. 

Artikel 11. Verwezen moge worden naar de inleidende opmerkingen in 
het achtste gedeelte van deze Invoeringswet onder 2a en f, waaraan kan 
worden toegevoegd dat tevens aansluiting is gezocht bij titel 3.7 nieuw BW. 
Voor het overige kan verwezen worden naar het hierboven in deze toelichting 
bij Algemeen onder k opgemerkte. 

Artikel 14. Deze bepaling stelt afstand van een zakelijk recht en kwijt-
schelding van een vordering gelijk met een verkrijging van dat recht of die 
vordering door degene ten behoeve van wie afstand of kwijtschelding heeft 
plaatsgehad. Deze gelijkstelling vindt plaats om, ingeval aan zo'n rechts-
handeling vrijgevigheid ten grondslag ligt, eventueel recht van overgang of 
recht van schenking te kunnen heffen. Ingevolge het huidige burgerlijk 
recht worden namelijk afstand van een zakelijk recht en kwijtschelding van 
een vordering niet gezien als een overgang, maar als een teniet gaan van 
dat recht of die vordering. De bevoordeling van de blote eigenaar onder-
scheidenlijk de schuldenaar is civielrechtelijk aldus het gevolg van dit teniet 
gaan en niet van de overgang van een vermogensbestanddeel. 

Ingevolge artikel 3.4.2.11 van het nieuwe BW zijn op afstand van een 
beperkt recht de bepalingen omtrent de overdracht van een goed van 
overeenkomstige toepassing. Voorts is volgens artikel 6.2.4.14a van dat 
wetboek kwijtschelding van een vordering - naar nieuw burgerlijk recht 
afstand van een vordering - een overeenkomst van de schuldeiser met de 
schuldenaar, waarbij de schuldeiser afstand doet van zijn vorderingsrecht. 

Hierdoor is ook kwijtschelding van een vordering een tweezijdige 
rechtshandeling. In verband hiermee bestaat er geen noodzaak tot handha-
ving van de gelijkstelling in artikel 14 van afstand van een zakelijk recht en 
kwijtschelding van een vordering met een verkrijging van dat recht of die 
vordering door degene ten behoeve van wie afstand of kwijtschelding heeft 
plaatsgevonden. Deze gelijkstelling kan derhalve vervallen. 

Evenals naar het huidige recht blijft het mogelijk een beperkt recht teniet 
te doen gaan door opzegging (artikel 3.4.1.2 lid 2 onder d van het nieuwe 
BW). Dit is een eenzijdige rechtshandeling, waarbij geen sprake is van een 
verkrijging door de blote eigenaar. Naar huidig recht wordt de opzegging 
van een zakelijk recht thans begrepen onder de in artikel 14 opgenomen 
bepaling inzake het afstand doen van een zakelijk recht. Nu die bepaling 
komt te vervallen moet voor de heffing op grond van de Successiewet 1956 
ter zake van de opzegging van een beperkt recht een voorziening worden 
getroffen. De voorgestelde wijziging van artikel 14 voorziet hierin. 

Voor de wijziging van «zakelijk recht» in: beperkt recht moge verwezen 
worden naar de inleidende opmerkingen in het achtste gedeelte van deze 
Invoeringswet onder 2b. 

Artikel 20. Voor de wijziging in het derde lid moge verwezen worden 
naar het hierboven bij artikel 9 opgemerkte. 

Het vierde lid is aangepast aan titel 3.11 van het nieuwe BW inzake 
verjaring. Tegen het in het artikellid uitgesproken vermoeden is, evenals 
thans, tegenbewijs mogelijk. 

Artikel 21. Verwezen moge worden naar de inleidende opmerkingen in 
het achtste gedeelte van deze Invoeringswet onder 2f. 

Artikel 24. Verwezen moge worden naar de inleidende opmerkingen in 
het achtste gedeelte onder 2a, b en c. 
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Artikel 32. Verwezen moge worden naar het hierboven bij artikel 1 
opgemerkte. 

Artikel 33. Voor de wijziging in het eerste lid moge verwezen worden 
naar het hierboven bij artikel 1 opgemerkte. 

Voor de wijziging in het tweede lid zij verwezen naar de inleidende 
opmerkingen in het achtste gedeelte van deze Invoeringswet onder 2a, b 
en c. 

Het derde lid bevat de mogelijkheid tot vrijstelling in geval van de 
omzetting van een rechtspersoon in een andere rechtsvorm overeenkomstig 
de huidige artikelen 19 en 20 van Boek 2 BW, welke omzetting de beëindiging 
van het bestaan van de oude rechtspersoon tot gevolg heeft. In het zesde 
gedeelte van deze Invoeringswet (kamerstukken II, 1982-1983, 17 725) 
wordt voorgesteld dit laatste gevolg niet langer aan de omzetting te 
verbinden. Het daartoe voorgestelde artikel 18 lid 8 van Boek 2 BW bepaalt 
dat omzetting het bestaan van de (oude) rechtspersoon niet beëindigt. De 
consequentie hiervan is dat in de toekomst door omzetting geen vermogen 
meer zal overgaan, zodat een bepaling als het huidige derde lid van artikel 
33 haar zin verliest. In verband hiermede wordt voorgesteld om deze 
bepaling te doen vervallen. 

Artikel 61. Verwezen moge worden naar het hierboven bij artikel 8 
opgemerkte. 

Artikel 63. Deze bepaling is aangepast aan de terminologie van de 
artikelen 3.1.1.0-3.1.1.2 nieuw BW. Verwezen moge worden naar de 
inleidende opmerkingen in het achtste gedeelte van deze Invoeringswet 
onder 2a en c. 

Artikel 64. Deze bepaling is aangepast aan de terminologie van de 
artikelen 3.1.1.0-3.1.1.1 nieuw BW. 

In de tekst van het tweede lid is de thans in dat artikel voorkomende 
zinsnede «dat vanwaardeverklaring niet behoeft te worden gevraagd» niet 
overgenomen. Dit houdt verband met de omstandigheid dat bij het eerste 
gedeelte van deze Invoeringswet de vanwaardeverklaringsprocedure in de 
artikelen 700 e.v. Rv. vervalt. 

In de voorgestelde bepaling is, nu genoemd gedeelte tevens inhoudt dat 
de in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voorgeschreven 
verplichte aanwijzing van een bewaarder ingeval van beslag vervalt, ook de 
verwijzing naar artikel 15quater van de Invorderingswet 1845, welk artikel 
handelt over het aanstellen van een bewaarder in dergelijke gevallen, niet 
overgenomen. Evenmin is overgenomen de laatste volzin van het huidige 
tweede lid waarin wordt bepaald dat na de betekening van het dwangbevel 
tot invordering van het verschuldigde, het beslag van rechtswege overgaat 
in een executoriaal beslag. Dit hangt samen met het feit dat ingevolge 
genoemd gedeelte in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de 
bepaling wordt opgenomen dat het conservatoir beslag overgaat in een 
executoriaal beslag zodra in de hoofdzaak een executoriale titel is verkregen 
(artikel 704). 

Artikel 66. De wijziging heeft betrekking op de verjaringstermijn. Aange-
sloten wordt bij de in het nieuwe BW bij wijze van hoofdregel opgenomen 
verjaringstermijn voor alle rechtsvorderingen die wordt teruggebracht van 
dertig jaren naar twintig jaren (artikel 3.11.10). 

Artikel 72. Ter gelegenheid van de invoering van de Boeken 3, 5 en 6 van 
het nieuwe BW wordt het geldende erfrecht gehandhaafd in Boek 4 van het 
BW. De wijziging beoogt het tweede lid hiermee in overeenstemming te 
brengen. 

Artikel 73. Verwezen moge worden naar het hierboven bij artikel 8 
opgemerkte. 
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Artikel 74. De eerste wijziging van het eerste lid wordt bij artikel 8 
toegelicht. 

De overige wijzigingen hebben betrekking op de huidige bevoegdheid 
van de kantonrechter tot het openen van een gesloten kisten een verzegelde 
omslag. Deze bevoegdheid houdt verband met de algemene bevoegdheid 
van de kantonrechter tot verzegeling en ontzegeling, die is opgenomen in 
de artikelen 658 e.v. Rv. In het eerste gedeelte van deze Invoeringswet 
wordt deze bevoegdheid niet langer toegekend aan de kantonrechter, maar 
aan een door de kantonrechter aan te wijzen notaris. Met de wijzigingen 
van artikel 74 wordt aangesloten bij deze wijziging van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering. 

Artikel 78. Deze bepaling is aangepast aan de terminologie van de 
artikelen 3.1.1.0-3.1.1.1 nieuw BW. 

Algemene wet inzake de douane en de accijnzen 

Algemeen. 
De Algemene wet inzake de douane en de accijnzen vormt de basis voor 

het formaliteitenstelsel ten aanzien van de in-,uit-en doorvoer van goederen. 
Met de term «goederen» wordt in die wet in het algemeen aangesloten bij 
het in het economische verkeer gebezigde spraakgebruik. Dit economische 
begrip zal niet onder invloed van de wijzigingen van het nieuwe BW 
veranderen; uitdrukkingen als «beroepsgoederenvervoer» enzovoorts 
zullen niet wijzigen. 

Nu in die wet «goederen» veeleer een economisch en geen juridisch 
begrip is, leidt deze constatering tot de conclusie dat daarin wijziging van 
de term «goederen» in het algemeen niet noodzakelijk is. Verwezen moge 
worden naar de inleidende opmerkingen in het achtste gedeelte van deze 
Invoeringswet onder 2, aanhef. 

Artikel58. De wijziging van «voorrang» in: voorrecht, strekt tot aanpassing 
aan de terminologie van het nieuwe BW (verg. artikel 3.10.1.3). 

De wijziging van «zaken», «roerende of onroerende zaken» en «roerende 
goederen» in de artikelen 58, eerste lid, 149, onder c en e, 152, eerste lid, 
en 156, eerste en vierde lid, houdt verband met het feit dat deze begrippen 
in de genoemde artikelen worden gebruikt in hun burgerrechtelijke betekenis. 
Daarbij is er evenwel van afgezien de term «zaken» en «roerende en 
onroerende zaken» in de artikelen 58, eerste lid, 149, onder c en e, en 152, 
eerste lid, te wijzigen in «goederen», daar die term de indruk zou kunnen 
wekken dat ook hier het economische begrip wordt gehanteerd, zoals het 
geval is in de overige artikelen van deze wet. Teneinde onduidelijkheid te 
dezen weg te nemen wordt in deze gevallen gesproken van «vermogensbe-
standdelen», zijnde de betekenis van de term goederen in het nieuwe BW. 

Artikel 149. Verwezen moge worden naar het hierboven bij artikel 58 
opgemerkte. 

Artikel 152. Voor de wijziging in het eerste lid moge verwezen worden 
naar het hierboven bij artikel 58 opgemerkte. 

Voor de wijziging in het tweede lid wordt verwezen naar het hierboven in 
deze toelichting bij artikel 12 Invorderingswet 1845 opgemerkte. 

Artikel 153. Verwezen moge worden naar de inleidende opmerkingen in 
het achtste gedeelte van deze Invoeringswet onder 3. 

Artikel 154. Voor de toelichting op dit artikel zij verwezen naar het 
hierboven in deze toelichting bij artikel 15quater van de Invorderingswet 
1845 opgemerkte. 
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Artikel 156. Verwezen moge worden naar het hierboven bij artikel 58 
opgemerkte. Bovendien wordt voor de wijziging in het vierde lid verwezen 
naar het hierboven in deze toelichting bij artikel 16, derde lid, Invorderingswet 
1845 opgemerkte. 

Wet op de kansspelbelasting 

Artikel 3. Deze bepaling is aangepast aan de terminologie van de 
artikelen 3.1.1.0-3.1.1.1 nieuw BW. 

Artikel 6. De wijziging strekt tot aanpassing van de in dit artikel voorko-
mende term «recht van terughouding» aan de terminologie van afdeling 
6.1.6A BW inzake opschortingsrechten. 

Wet op de accijns van alcoholhoudende stoffen 

Artikel 81. Het in dit artikel toegekende voorrecht heeft gelijke rang als 
het in artikel 152 van de Algemene wet inzake de douane en de accijnzen 
toegekende voorrecht. Voor een toelichting moge verwezen worden naar 
het hierboven in deze toelichting bij artikel 58 van genoemde wet opge-
merkte. 

Wet op de inkomstenbelasting 1964 

Artikel 10. Deze bepaling is aangepast aan de terminologie van de 
artikelen 3.1.1.0-3.1.1.1 nieuw BW. Verwezen moge worden naar de 
inleidende opmerkingen in het achtste gedeelte van deze Invoeringswet 
onder 2a. 

Artikel 11. De wijziging van het eerste en derde lid houdt verband met de 
terminologie van het nieuwe BW, volgens welke zaken voor menselijke 
beheersing vatbare stoffelijke objecten zijn. De huidige term «lichamelijke» 
in «lichamelijke zaken» heeft hierdoor geen nut meer. 

Artikel 17. Verwezen moge worden naar het hierboven in deze toelichting 
bij Algemeen onder 1 opgemerkte. 

Artikel 24. Deze bepaling is aangepast aan de terminologie van de 
artikelen 3.1.1.0-3.1.1.2 nieuw BW. De gewijzigde redactie brengt tot 
uitdrukking dat onroerende en roerende zaken en rechten zelf bron van 
inkomen zijn en niet de rechten die op zaken betrekking hebben. Huurpen-
ningen uit verhuur van een zaak en voordelen uit bij voorbeeld apparte-
mentsrechten en een vruchtgebruik van een zaak vallen dus onder de 
voordelen uit zaken. Hetzelfde geldt voor de «onroerende zaken» in artikel 
49, eerste lid onder b sub 2. 

Artikel 25. De redactie van artikel 25, vijfde lid, is gewijzigd enerzijds in 
verband met het feit dat onder het nieuwe burgerlijk recht de rechtsfiguur 
van fiduciaire eigendomsoverdracht tot zekerheid geen geldige titel van 
overdracht meer zal zijn (artikel 3.4.2.2 lid 3 nieuw BW), anderzijds in 
verband met de in het nieuwe BW voorkomende nieuwe rechtsfiguur: het 
bezitloos pandrecht. 

Voor de wijziging in het zesde lid moge verwezen worden naar het 
hierboven in deze toelichting bij Algemeen onder k opgemerkte. 

Artikel 26. Deze bepaling is aangepast aan de terminologie van de 
artikelen 3.1.1.0-3.1.1.1 nieuw BW. 

Artikel 29a. Deze bepaling is aangepast aan de terminologie van de 
artikelen 3.1.1.0-3.1.1.1 nieuw BW. Bovendien moge verwezen worden 
naar de inleidende opmerkingen in het achtste gedeelte van deze lnvoe-
ringswet onder 2f. 
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Artikel 31. Verwezen moge worden naar het in deze toelichting bij 
Algemeen onder k opgemerkte. 

Artikelen 35 en 36. Deze bepalingen zijn aangepast aan de terminologie 
van de artikelen 3.1.1.0-3.1.1.1 nieuw BW. 

Artikel39. Voor de toelichting moge verwezen worden naar de inleidende 
opmerkingen in het achtste gedeelte van deze Invoeringswet onder 2f. 

Artikel 42a. De bij onderdeel b in het eerste lid voorgestelde wijziging 
houdt verband met het volgende. 

De vergoeding voor het recht van erfpacht (de canon) is volgens artikel 
5.7.1.1 van het nieuwe BW niet meer noodzakelijkerwijs een periodieke 
betaling. De vergoeding voor het recht van opstal (de retributie) behoeft in 
het burgerlijk recht eveneens geen periodieke betaling te zijn (artikel 5.8.1 
van het nieuwe BW). Aangezien in de regeling van artikel 42a de periodiciteit 
bij betaling van de vergoeding voor het recht van erfpacht en voor het 
recht van opstal een voorwaarde is, wordt ter handhaving van de status 
quo de term «canons en andere periodieke betalingen» vervangen door: 
periodieke betalingen. Aldus wordt bereikt dat onder «periodieke betalingen» 
wordt verstaan: de retributie en de canon die periodiek worden voldaan. 

Het zevende lid is aangepast aan de terminologie van de artikelen 
3.1.1.0-3.1.1.1 nieuw BW. 

Artikelen 45 en 46. Verwezen moge worden naar het hierboven in deze 
toelichting bij Algemeen onder I opgemerkte. 

Artikelen 48,49 en 50. Deze bepalingen zijn aangepast aan de terminologie 
van de artikelen 3.1.1.0-3.1.1.2 nieuw BW. Verwezen moge worden naar de 
inleidende opmerkingen in het achtste gedeelte van deze Invoeringswet 
onder 2a, b en c. Voor de wijziging van artikel 49, eerste lid onder b, moge 
bovendien verwezen worden naar het hierboven bij artikel 24 opgemerkte. 

Artikel 56. Verwezen moge worden naar het hierboven in deze toelichting 
bij Algemeen onder I opgemerkte. 

Artikelen 61a en 61b. Deze bepalingen zijn aangepast aan de terminologie 
van de artikelen 3.1.1.0-3.1.1.2 nieuw BW. 

Met betrekking tot de wijziging van «gebouwen en andere onroerende 
zaken» in «onroerende zaken» wordt het volgende opgemerkt. 

Met het oog op een voor de belastingplichtigen zo duidelijk mogelijke 
afbakening van de in deze onderdelen genoemde bedrijfsmiddelen, 
bestemd voor culturele, sociale of sportactiviteiten, heeft de wetgever 
destijds de omschrijving «gebouwen en andere onroerende zaken» 
gebezigd. Daarbij heeft hij zich uiteraard gerealiseerd dat in die omschrijving 
het opnemen van «gebouwen» in feite overbodig is als reeds wordt 
gesproken van onroerende zaken. Teneinde, in het kader van de aanpassing 
van de fiscale wetgeving aan de Boeken 3, 5 en 6 van het nieuwe BW te 
komen tot een zoveel mogelijk uniforme terminologie is er aanleiding in 
deze onderdelen voortaan uit te gaan van «onroerende zaken». 

Met betrekking tot rechten op de hier bedoelde bedrijfsmiddelen, waarbij 
gedacht kan worden aan huurrechten (economisch goed), economische 
eigendom, erfpachtsrechten e.d., moge het volgende worden opgemerkt. 
Aangezien de onderhavige WIR-bepalingen zien op het object zelf, ook in 
geval rechten op dat object betrekking hebben, is het i.c. niet nodig de term 
onroerende zaken uit te breiden tot rechten die op deze zaken betrekking 
hebben. Evenals thans komt derhalve een investering in bij voorbeeld een 
gehuurd woonhuis of in een gehuurde of gepachte onroerende zaak, 
bestemd voor bij voorbeeld culturele activiteiten, niet in aanmerking voor 
investeringsbijdragen; dergelijke investeringen volgen namelijk het regime 
dat geldt voor het object waarop het recht betrekking heeft. 
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Artikel 83. Deze bepaling is aangepast aan de terminologie van de 
artikelen 3.1.1.0-3.1.1.1 nieuw BW. 

Wet op de vermogensbelasting 1964 

Artikel 4. Deze bepaling is aangepast aan de terminologie van de 
artikelen 3.1.1.0-3.1.1.1 nieuw BW. 

Artikel 8. De wijziging van het tweede lid onder a, vervanging van 
«huisraad» in «inboedel», strekt tot aanpassing aan artikel 3.1.1.3a van het 
nieuwe BW. Met het hanteren in het nieuwe BW van het begrip inboedel 
wordt beoogd aan te sluiten bij het spraakgebruik. 

Voor de wijziging in het achtste lid moge verwezen worden naar het 
hierboven in deze toelichting bij artikel 25 van de Wet op de inkomstenbe-
lasting 1964 opgemerkte. 

Artikel 9. Deze bepaling is aangepast aan de terminologie van de 
artikelen 3.1.1.0-3.1.1.2 nieuw BW. 

Artikel 13. Deze bepaling is aangepast aan de terminologie van de 
artikelen 3.1.1.0-3.1.1.2 nieuw BW. Verwezen moge worden naar de 
inleidende opmerkingen in het achtste gedeelte van deze Invoeringswet 
onder 2a, b en c. 

Artikel 16. Voor een toelichting moge verwezen worden naar het 
hierboven in deze toelichting bij Algemeen onder I opgemerkte. 

Artikel 22. Deze bepaling is aangepast aan de terminologie van de 
artikelen 3.1.1.0-3.1.1.1 nieuw BW. 

Wet op de loonbelasting 1964 

Artikel 11. Verwezen moge worden naar het hierboven in deze toelichting 
bij Algemeen onder I opgemerkte en naar de inleidende opmerkingen in 
het achtste gedeelte van deze Invoeringswet onder 2a, b en c. 

Artikelen 14 en 15. Deze bepalingen zijn aangepast aan de terminologie 
van de artikelen 3.1.1.0-3.1.1.1 nieuw BW. 

Artikel 22. Voor een toelichting wordt verwezen naar het hierboven in 
deze toelichting bij Algemeen onder I opgemerkte. 

Wet op de dividendbelasting 1965 

Artikel 7. De wijziging houdt verband met de aanpassing van de in dat 
artikel voorkomende term «recht van terughouding» aan de terminologie 
van afdeling 6.1.6A nieuw BW. 

Wet op de motorrijtuigenbelasting 

Artikel 18. De wijziging houdt verband met het feit dat in het kader van 
de invoering van de Kadasterwet de Wet op de grondbelasting wordt 
ingetrokken. 

Wet op de omzetbelasting 1968 

Algemeen. 
Evenals voor de accijnswetten, de Algemene wet inzake de douane en de 

accijnzen en de ln- en uitvoerwet is voor de omzetbelastingwetgeving 
gekozen voor handhaving van de term «goederen». Ook in deze wetgeving 
wordt namelijk «goederen» gebruikt in overeenstemming met het in het 
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economische verkeer gebezigde spraakgebruik. De term «goederen» wordt 
hier niet gebruikt om daarmee een juridisch onderscheid tegenover 
«zaken» aan te geven. De omstandigheid dat «goederen» ook in de omzet-
belastingwetgeving meer een economisch dan een juridisch begrip is, leidt 
ertoe dienaangaande geen aanpassing voor te stellen. Daar waar ook thans 
aansluiting bij burgerrechtelijke begrippen en betekenissen is beoogd, 
dient deze aansluiting te blijven bestaan. Voor die artikelen zijn terminolo-
gische aanpassingen opgenomen. Verwezen moge worden naar de 
inleidende opmerkingen in het achtste gedeelte van deze Invoeringswet 
onder 2, aanhef. 

Artikel 3. Nu «goederen» niet geheel identiek is aan «zaken» en de term 
eigendom in het nieuwe BW is gereserveerd voor zaken (artikel 5.1.1), 
wordt in het eerste lid onder a «eigendomsoverdracht» vervangen door: 
overdracht, en wordt in het eerste lid onder d en f «eigendomsovergang» 
vervangen door: rechtsovergang. 

De wijziging in het tweede lid heeft betrekking op artikel 3, tweede lid. 
Onroerende goederen is hier gebruikt in de civielrechtelijke betekenis, 
zodat deze term dient te worden vervangen door onroerende zaken. 

Aangezien zekerheidseigendom ingevolge artikel 3.4.2.2 lid 3 van het 
nieuwe BW niet geldig is, kan het zesde lid vervallen. 

Om zoveel mogelijk in overeenstemming te zijn met Boek 3 van het 
nieuwe BW - en derhalve om de bestaande terminologie «lichamelijke 
zaken» te vermijden - wordt in het zevende lid van artikel 3 de term 
goederen omschreven als «alle voor menselijke beheersing vatbare 
stoffelijke objecten». Daaraan zijn toegevoegd «electriciteit, gas, warmte, 
koude en dergelijke», die ook thans voor de omzetbelasting worden 
beschouwd als goederen. 

Artikel 6. Omdat de begrippen onroerende goederen, goed en roerende 
goederen in de onderhavige bepaling en in de artikelen 8 en 11 worden 
opgevat in de civielrechtelijke betekenis, dienen deze begrippen te worden 
vervangen door onderscheidenlijk onroerende zaken, zaak en roerende 
zaken. 

Artikel 7. De in het tweede lid, onderdeel b, voorkomende uitdrukking 
«exploitatie van een lichamelijke of onlichamelijke zaak» heeft een ruime 
betekenis en omvat bij voorbeeld mede goodwill. Derhalve wordt deze 
uitdrukking vervangen door exploitatie van een vermogensbestanddeel. 

Artikel 8. Voor de wijziging in het eerste lid moge verwezen worden naar 
het hierboven in deze toelichting bij artikel 6 opgemerkte. 

Het recht van erfdienstbaarheid dient in het zesde lid te worden toege-
voegd, nu ook aan dit recht ingevolge artikel 5.6.1 van het nieuwe BW een 
vergoeding kan zijn verbonden. 

Artikel 11. Aangezien in de aanhef van het eerste lid onder a ook zijn 
bedoeld de zakelijke rechten waaraan de onroerende goederen (in de 
nieuwe terminologie onroerende zaken) zijn onderworpen, dient zulks 
thans expliciet te worden gesteld. 

Voor de wijziging in onderdeel b moge worden verwezen naar het 
hierboven in deze toelichting bij artikel 6 opgemerkte. 

Artikel 40. De wijziging houdt verband met het feit dat in het kader van 
de invoering van de Kadasterwet de Wet op de grondbelasting wordt 
ingetrokken. 

Kostenwet invordering rijksbelastingen 

Artikel 3. In artikel 3 wordt een nieuw derde lid ingevoegd en wel om de 
volgende reden. Bij het eerste gedeelte van deze Invoeringswet wordt in 
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het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering het herhaald bevel tot 
betaling afgeschaft. Voor het doen van een herhaald bevel tot betaling 
door een belastingdeurwaarder is thans f 15 verschuldigd ingevolge artikel 
3, tweede lid. Dat tweede lid bepaalt namelijk dat voor het ingevolge een 
wettelijk voorschrift doen van een ander exploit dan een dwangbevel (i.c. 
het herhaald bevel tot betaling) f 15 is verschuldigd. Het wegvallen van het 
herhaald bevel tot betaling zou, indien op dit punt geen nadere regeling 
zou worden getroffen, zeer waarschijnlijk tot gevolg hebben dat een 
gestaag groeiende categorie nalatige betalers het zou laten aankomen op 
incasso door de deurwaarder vlak voor een beslaglegging. Zulk een 
incasso door de belastingdeurwaarder zou onder het toekomstige recht 
geschieden zonder daarvoor extra kosten in rekening te kunnen brengen. 
Opneming van het nieuwe derde lid strekt ertoe de geschetste, wat betreft 
de inning van belasting, niet wenselijk geachte situatie te voorkomen. 
Ingevolge dit lid is de belastingschuldige die ter voorkoming van toepassing 
van lijfsdwang of van beslaglegging aan de ambtenaar belast met de 
tenuitvoerlegging van een dwangbevel (deurwaarder) alsnog betaalt, een 
bedrag van f 15 verschuldigd voor het geven van kwitantie door die 
ambtenaar. Het onderhavige lid ziet overigens alleen op die situaties 
waarin thans een herhaald bevel tot betaling is voorgeschreven. De 
bepaling is dus uitsluitend erop gericht de status quo te handhaven. 

Artikel 4. De in het eerste lid aangebrachte wijziging strekt tot aanpassing 
aan de terminologie van de artikelen 3.1.1.0-3.1.1.1 nieuw BW. 

De wijziging in het tweede lid houdt verband met het feit dat het proces-
verbaal van vergelijking niet terugkeert in het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering (zie het eerste gedeelte van deze Invoeringswet). 

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 

Artikel 2. De wijziging van «onderlinge verzekeringsmaatschappijen» in 
«onderlinge waarborgmaatschappijen» strekt tot aanpassing aan de 
terminologie van artikel 53 van Boek 2 BW (overeenkomstig de toezegging 
naar aanleiding van de vraag van het lid van de Tweede Kamer De Graaf, 
zie Aanhangsel van de Handelingen, zitting 1980-1981, nr. 674). 

In de wijziging van het derde lid wordt voorgesteld de term «onroerende 
goederen» te vervangen door de term: onroerende zaken of daarop 
betrekking hebbende rechten. Elders in de fiscale wetgeving wordt de term 
«onroerend goed» veelal vervangen door «onroerende zaak», eventueel 
met de toevoeging «of een recht waaraan deze is onderworpen». De 
afwijking van de elders gedane voorstellen brengt tot uitdrukking dat niet 
alleen zakelijke rechten vallen onder de werkingssfeer van de onderwerpe-
lijke bepalingen. Door te spreken van «daarop betrekking hebbende 
rechten» wordt beoogd dat ook bij voorbeeld de economische eigendom 
onder die omschrijving valt, hetgeen onder de huidige redactie van artikel 
2, derde lid onder 4°, en artikel 28, tweede lid aanhef, ook het geval is. 
Verwezen moge worden naar de inleidende opmerkingen in het achtste 
gedeelte van deze Invoeringswet onder 2c. 

Artikelen 9, 17, 19, 23d en 28. De wijzigingen in deze bepalingen strekken 
tot aanpassing aan de terminologie van de artikelen 3.1.1.0-3.1.1.2 nieuw 
BW. Verwezen moge worden naar de inleidende opmerkingen in het 
achtste gedeelte van deze Invoeringswet onder 2a, b en c. 

Voor de wijziging in artikel 28, tweede lid aanhef, moge worden verwezen 
naar het hierboven in deze toelichting bij artikel 2 opgemerkte. 

Artikel 28a. Deze bepaling vervalt, aangezien dit artikel zijn betekenis 
verliest in verband met de nieuwe regeling van de omzetting van rechts-
personen. Verwezen moge worden naar het nieuwe artikel 18 lid 8 van 
Boek 2 BW, zoals dat komt te luiden in het zesde gedeelte van deze lnvoe-
ringswet. 
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Wet op belastingen van rechtsverkeer 

Algemeen. 
Een aantal van de voorstellen tot wijziging van de artikelen 2, 3, 4, 6, 9, 

12, 13 en 15 strekken tot aanpassing aan de terminologie van de artikelen 
3.1.1.0-3.1.1.2 en 3.1.1.7 nieuw BW. Voor een toelichting moge verwezen 
worden naar de inleidende opmerkingen in het achtste gedeelte van deze 
Invoeringswet onder 2a, b en c. De wijziging in artikel 2 heeft tot gevolg dat 
in de artikelen 4, 8, 9, 10 en 12 volstaan kan worden met een eenvoudige 
verwijzing: zaak dan wel goed als is bedoeld in artikel 2. 

Voorts worden in de artikelen 3, 12 en 15 wijzigingen voorgesteld tot 
aanpassing aan titel 3.7 nieuw BW, waarvoor verwezen moge worden naar 
het hierboven in deze toelichting onder k opgemerkte. 

Op de hierboven toegelichte wijzigingen zal hieronder niet meer worden 
teruggekomen. 

Artikel 5. In het huidige artikel 5 komt het pandrecht niet voor onder de 
voor de Wet op belastingen van rechtsverkeer uitgezonderde zakelijke 
rechten. Daar fiduciaire eigendom tot zekerheid onder het nieuwe BW niet 
meer mogelijk is (artikel 3.4.2.2 lid 3), zal naar verwachting in plaats 
daarvan veelal worden gekozen voor het bezitloos pandrecht (artikel 
3.9.2.2). Dit is met name van belang in verband met de mogelijkheid een 
pandrecht te vestigen op certificaatrechten, aandelen en lidmaatschapsrech-
ten, als zijn bedoeld in artikel 4, eerste lid. Een dergelijk pandrecht is een 
zakelijk zekerheidsrecht op fictief onroerend goed en is in die zin te vergelijken 
met het recht van hypotheek. In paragraaf 5, tweede lid, van de Toelichting 
op de Wet op belastingen van rechtsverkeer is goedgekeurd dat pandrecht 
op dergelijke goederen niet wordt beschouwd als een zakelijk recht. De 
wijziging van artikel 5 strekt ertoe dit in de wet tot uitdrukking te brengen. 

Artikel 6. Afstand van een beperkt recht is in het nieuwe BW een tweezijdige 
rechtshandeling die tot verkrijging van een goed leidt (artikel 3.4.2.2, juncto 
artikel 3.4.2.11); daarmee valt een dergelijke handeling onder de werking 
van artikel 2 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. 

Naast afstand is ook opzegging van een beperkt recht een wijze van 
teniet gaan van dat recht (artikel 3.4.1.2, tweede lid onder d, nieuw BW). 
Opzegging echter is een eenzijdige rechtshandeling, die in het nieuwe BW 
niet met een overdracht is gelijkgesteld. In verband daarmee dient artikel 6, 
eerste lid, voor deze situatie te worden gehandhaafd. 

Artikel 7. Daar de terugwerkende kracht van een scheiding (in de nieuwe 
terminologie: verdeling) vervalt, is de in het huidige artikel 7 neergelegde 
fixatie van het tijdstip van de verkrijging niet meer nodig. Het tijdstip van 
de verkrijging ligt vast door het vereiste van levering in artikel 3.7.1.14a van 
het nieuwe BW (vergelijk artikel 8 van de Wet op belastingen van rechtsver-
keer: het tijdstip waarop de akte (van levering) wordt opgemaakt). 

Artikel 8. De wijziging in het eerste lid houdt verband met het feit dat in 
afdeling 3.1.2 van het nieuwe BW niet wordt gesproken van het overschrijven 
van akten (in de openbare registers), maar van het inschrijven daarvan. Zie 
ook het in deze toelichting hierboven bij Algemeen onder j opgemerkte. 

De terugwerkende kracht van het in vervulling gaan van een voorwaarde 
wordt in artikel 3.2.5 lid 2 van het nieuwe BW uitgesloten. Dit stemt 
overeen met het bepaalde in het tweede lid van artikel 8 van de Wet op 
belastingen van rechtsverkeer. Toch is handhaving van een soortgelijke 
bepaling gewenst, omdat, wanneer wordt geleverd ter uitvoering van een 
voorwaardelijke verbintenis, slechts een recht wordt verkregen dat aan 
dezelfde voorwaarde is onderworpen als waaraan de verbintenis is onder-
worpen (artikel 3.4.2.2 lid 4 nieuw BW). Met andere woorden wanneer 
overdracht plaatsvindt op grond van een voorwaardelijke verbintenis, heeft 
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de verkrijger slechts een voorwaardelijk recht op het geleverde goed. Door 
de voorgestelde tekstwijziging van het tweede lid van artikel 8 wordt 
verduidelijkt dat in een dergelijk geval de belasting niet reeds wordt 
verschuldigd bij de verkrijging van dat voorwaardelijke recht, maar pas bij 
het onvoorwaardelijk worden daarvan. 

Artikel 9. De tekstwijziging in het tweede lid omvat niet alleen een 
terminologische aanpassing - vervanging van «zakelijk recht» door 
«beperkt recht» (zie artikel 3.1.1.7 van het nieuwe BW) - , maar bovendien is 
de vermelding achterwege gelaten dat het gaat om een beperkt recht op 
een onroerend goed (als is bedoeld in artikel 2). Gezien de samenhang 
tussen de wetsbepalingen komt een dergelijke vermelding overbodig voor. 
De nieuwe tekst is in dit opzicht ook in overeenstemming met die van 
artikel 6 van de wet. 

Artikel 11. De wijzigingen in het eerste en het tweede lid van artikel 11 
omvatten allereerst het in die leden opnemen van een erfdienstbaarheid 
omdat daarbij evenals bij een recht van opstal een retributie kan worden 
bedongen. Deze maakt alsdan een integrerend deel uit van het beperkte 
recht. Is een retributie bedongen, dan wordt daardoor de waarde van het 
beperkte recht gedrukt (zie artikel 5.6.1 lid 2 van het nieuwe BW). 

De vervanging van de term «de periodieke schuldplichtigheid» door «de 
canon, de retributie of de huur» in de drie leden van artikel 11 houdt 
verband met het gewijzigde karakter van de aan de onderscheiden beperkte 
rechten verbonden schuldplichtigheden. Met betrekking tot de erfdienst-
baarheden bestaat, zoals hiervoor is gesteld, onder het nieuwe regime de 
mogelijkheid dat aan de gerechtigde de verplichting wordt opgelegd een 
geldsom - retributie genaamd - te betalen. Ook het recht van erfpacht kent 
in het nieuwe recht een dergelijke mogelijkheid, met dien verstande dat de 
benaming «canon» wordt gehandhaafd. Het bedongen zijn van een canon 
vormt echter geen voorwaarde meer voor het bestaan van het beperkte 
recht (artikel 5.7.1.1 lid 2 van het nieuwe BW). De vergoeding voor het 
recht van opstal gaat onder het toekomstige recht retributie heten (artikel 
5.8.1 lid 3 van het nieuwe BW). 

Het recht van beklemming kan onder het nieuwe BW niet meer worden 
gevestigd. In verband hiermee is het woord «huur» toegevoegd, zijnde de 
periodieke betaling door de gerechtigde aan de eigenaar. Overigens zij nog 
opgemerkt dat noch de canon noch de retributie een periodiek karakter 
behoeft te hebben. 

Zowel het recht van ondererfpacht (artikel 5.7.1.5b van het nieuwe BW) 
als het recht van onderopstal (artikel 5.8.4 van dat wetboek) valt ook zonder 
uitdrukkelijke vermelding onder de werking van artikel 11. 

Artikel 15. Hoewel hetgeen onder «levering» wordt verstaan in het 
nieuwe BW wordt aangeduid met «overdracht» (zie daarover nader deze 
toelichting hieronder bij artikel 41), is in artikel 15, eerste lid onder a, toch 
de term «levering» onder toevoeging van «in de zin van de Wet op de 
omzetbelasting 1968» gehandhaafd. De reden hiervan is gelegen in het feit 
dat voor de Wet op de omzetbelasting 1968 om omzetbelasting-technische 
redenen is gekozen voor handhaving van deze term (zie hiervoor de 
toelichting op artikel XXVII) en het wenselijk is, dat artikel 15, eerste lid 
onder a, zijnde een anti-cumulatiebepaling met betrekking tot de omzetbe-
lasting, geen van de Wet op de omzetbelasting 1968 afwijkende terminologie 
heeft. 

De wijziging in het eerste lid onder b is reeds in deze toelichting bij 
Algemeen onder I aan de orde geweest voor zover het betreft de vervanging 
van de term «aangehuwd kind» door «stiefkind». Voor de Wet op belastingen 
van rechtsverkeer wordt echter onder aangehuwd kind tevens verstaan de 
echtgenoot of echtgenote van een eigen kind. Teneinde deze situatie 
onder het nieuwe BW te bestendigen is na «eigen kinderen» toegevoegd: 
of hun echtgenoten. 
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De wijziging in het eerste lid onder d is een uitvloeisel van het feit dat de 
artikelen 1703-1730 van het huidige BW («Van Schenkingen») - die alleen 
technisch worden aangepast aan de Boeken 3,5 en 6 - worden ondergebracht 
in Boek 7A van het BW. 

De wijziging in onderdeel f van het eerste lid bevat een geheel nieuwe 
omschrijving van de vrijstelling in genoemd onderdeel. In het zesde 
gedeelte van deze Invoeringswet wordt voorgesteld een nieuwe regeling 
omtrent de vereffening van het vermogen van rechtspersonen buiten 
faillissement op te nemen in de nieuwe artikelen 23-23c van Boek 2 BW. 
Deze vereffening eindigt met de overdracht van het overschot bij vereffening 
aan de leden of aandeelhouders. Daarin is niet langer plaats voor een 
«vervallen van het batig saldo» aan die leden of aandeelhouders, waarvan 
artikel 23, zesde lid, van Boek 2 BW thans nog spreekt. In de nieuwe 
regeling worden de artikelen 168 en 278 van Boek 2, die in onderdeel f van 
het onderhavige artikel worden genoemd, mede verwerkt. 

Aan deze nieuwe regeling wordt de tekst van laatstgenoemd artikel 
aangepast. Overigens is uitkering van een overschot bij vereffening in 
faillissement evenzeer denkbaar. 

Van de vereffening van het vermogen van een rechtspersoon moet 
worden onderscheiden de verdeling der goederen van een ontbonden 
maat- of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid. Deze wordt beheerst 
door de regels van titel 7 van Boek 3 van het nieuwe BW. Voor zover 
onderdeel f van artikel 15 daarop betrekking heeft, wordt de terminologie 
aangepast aan die van titel 7 van Boek 3 nieuw BW. 

Onderdeel n van artikel 15, tweede lid, vervalt. De huidige tekst van 
onderdeel n veronderstelt, conform de gedachte die aan de artikelen 19 en 
20 van Boek 2 BW ten grondslag ligt, dat, anders dan bij de omzetting van 
een N.V. in een B.V. en omgekeerd, in het algemeen omzetting van een 
rechtspersoon in een andere rechtsvorm overgang van vermogen van de 
oude rechtspersoon op de nieuwe meebrengt. In het zesde gedeelte van 
deze Invoeringswet wordt dit systeem verlaten. Volgens genoemd gedeelte 
bepaalt het achtste lid van het nieuwe artikel 18 van Boek 2 BW dat omzetting 
het bestaan van de (oude) rechtspersoon niet beëindigt, zodat geen 
overgang van vermogen plaatsvindt. 

De toevoeging van onderdeel r in het eerste lid voorziet in een nieuwe 
vrijstelling voor het geval een in artikel 19 van de wet bedoelde situatie 
leidt tot teruglevering. Voor een nadere uiteenzetting omtrent deze proble-
matiek wordt verwezen naar het hieronder in deze toelichting bij artikel 19 
opgemerkte. 

Essentieel in de nieuwe redactie van het derde lid van artikel 15 is de 
toevoeging «of krachtens de wet». Deze toevoeging is noodzakelijk omdat 
het komend recht wettelijke wegnemingsrechten kent. Met name valt 
daarbij te denken aan artikel 3.9.4.8b van het nieuwe BW. 

Voorts wordt in de nieuwe tekst niet meer gesproken van «van een 
verkrijging uitgesloten goederen» daar deze terminologie niet zuiver is. 

Artikel 19. In het eerste lid onder b wordt naast nietigheid ook vernietiging 
vermeld daar, in tegenstelling tot de huidige situatie, in het nieuwe BW een 
duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen nietigheid en vernietigbaarheid. 
Dit betreft overigens geen inhoudelijke wijziging. De bepaling gold reeds 
voor vernietigbare rechtshandelingen (zie de toelichting op de Wet op 
belastingen van rechtsverkeer, paragraaf 11). 

De toevoeging van onderdeel c bevat een uitbreiding van het aantal 
uitzonderingen op het beginsel dat voor de overdrachtsbelasting latere 
gebeurtenissen in het algemeen geen invloed meer kunnen uitoefenen op 
een eenmaal tot stand gekomen verkrijging. Deze uitbreiding betreft de 
ontbinding wegens niet-nakoming van verbintenissen. Een dergelijke 
ontbinding heeft in het nieuwe BW noch terugwerkende kracht noch 
zakelijke werking. Als gevolg van de ontbinding ontstaat slechts een 
persoonlijke verplichting tot ongedaanmaking. Derhalve zal na de ontbinding 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19527, nr. 3 32 



terugoverdracht dienen plaats te vinden aan de vervreemder (artikelen 
6.5.4.14 e.v. nieuw BW). De teruggave van de aanvankelijk geheven 
belasting kan nu plaatsvinden op grond van vorenbedoeld eerste lid onder 
c. Teneinde te voorkomen dat overdrachtsbelasting is verschuldigd in 
verband met de teruglevering zelf, is in artikel 15, eerste lid onder r, een 
vrijstelling opgenomen. 

Nu onder de werking van het nieuwe BW ook de vervulling van een 
voorwaarde inschrijfbaar wordt (art. 3.1.2.2, eerste lid onder c, van het BW, 
juncto artikel 31 ontwerp-Kadasterwet), dient, evenals nu geschiedt bij een 
beroep op nietigheid, de eis te worden gesteld dat wanneer van de verkrijging 
een akte in de openbare registers is ingeschreven, zulks ook dient te 
geschieden met betrekking tot de verklaring dat de voorwaarde is vervuld. 
De slotfrase van artikel 19, eerste lid, voorziet hierin. 

Die slotfrase is voorts zodanig geformuleerd dat inschrijving wordt geëist 
wanneer sprake is van een rechterlijke uitspraak waarbij de vernietiging 
wordt uitgesproken, alsmede wanneer sprake is van een buitengerechtelijke 
vernietiging (vergelijk artikel 3.1.2.2, eerste lid onder c en a, nieuw BW, 
juncto de artikelen 26 en 27 ontwerp-Kadasterwet). Met betrekking tot 
onderdeel c, ontbinding wegens niet-nakoming van een verbintenis, is 
geen afzonderlijk vereiste nodig. Het door het eerste lid geëiste rechtens 
herstellen van de oude toestand geschiedt hier door overdracht, welke 
blijkens artikel 3.4.2.4 nieuw BW geschiedt door inschrijving van een 
notariële akte van levering. 

Artikel 41. In het nieuwe BW wordt de term «levering», in de betekenis 
van de rechtshandeling die de eigendom doet overgaan, vervangen door 
de term «overdracht». In verband hiermee wordt artikel 41 gewijzigd. 
Weliswaar kent het nieuwe BW nog wel de term levering, maar dan wordt 
daaronder verstaan het complex van voor de overdracht benodigde 
rechtshandelingen van partijen. 

Artikel 54. De wijziging houdt verband met het feit dat in het kader van 
de invoering van de Kadasterwet de Wet op de grondbelasting wordt 
ingetrokken. 

Wet wederzijdse bijstand bij de invordering van enkele EEG-heff ingen en 
de omzetbelasting 

Artikel 17. De wijziging houdt verband met het feit dat bij het eerste 
gedeelte van deze Invoeringswet artikel 991 Rv. vervalt. 

Artikel 18a. Voor de toelichting bij dit artikel zij verwezen naar het 
hierboven in deze toelichting bij artikel 15quater van de Invorderingswet 
1845 opgemerkte. 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 
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