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19528 Voorbereiding Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 
nieuw Burgerlijk Wetboek, twaalfde gedeelte 
Overgangsrecht, tweede stuk 

A D V I E S R A A D V A N STATE 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 17 april 1986 

N A D E R R A P P O R T 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 14 mei 1986 

Bij Kabinetsmissive van 18 
november 1985, nr. 69, heeft Uwe 
Majesteit, op voordracht van de 
Minister van Justitie, bij de Raad van 
State ter overweging aanhangig 
gemaakt een voorstel van wet met 
memorie van toelichting, houdende 
voorbereiding Invoeringswet Boeken 
3, 5 en 6 nieuw B.W., twaalfde 
gedeelte Overgangsrecht, tweede 
stuk. 

1. In de memorie van toelichting 
wordt op verscheidene plaatsen met 
betrekking tot daar genoemde 
wetsartikelen opgemerkt dat krach-
tens artikel 1, tweede lid, van het 
ontwerp artikel 117 Overgangswet 
van overeenkomstige toepassing is. 
De Raad van State wijst in dit 
verband op bladzijde 20, tweede 
volledige alinea; bladzijde 24, laatste 
zin; bladzijde 36, laatste zin en 
bladzijde 39, derde volledige alinea. 
In artikel 1 wordt artikel 11 7 evenwel 
niet vermeld. Naar het oordeel van 
de Raad dient daarin alsnog te 
worden voorzien. 

2. In de toelichting bij artikel 22 
wordt er op gewezen dat dit artikel 
een regel bevat die vergelijkbaar is 
met artikel 20. Het komt de Raad 
voor dat bedoeld is naar artikel 19 te 
verwijzen. 

Blijkens de mededeling van de 
Directeur van Uw Kabinet van 1 8 
november 1985, nr. 70, machtigde 
Uwe Majesteit de Raad van State zijn 
advies betreffende het bovenvermelde 
voorstel van wet rechtstreeks aan mij 
te doen toekomen. Dit advies, 
gedateerd 17 april 1986, nr. 
W03.85.0584, moge ik U hierbij 
aanbieden. 

De Raad maakt een viertal opmer-
kingen omtrent het voorstel en de 
toelichting. 

1. De Raad wijst erop dat in de 
memorie van toelichting bij een 
aantal artikelen wordt verwezen naar 
artikel 1, tweede lid, met de opmer-
king dat krachtens deze bepaling 
artikel 11 7 van het ontwerp Aanvulling 
Overgangswet van toepassing is 
verklaard, hetgeen echter in de tekst 
van artikel 1, tweede lid niet is 
geschied. Dit verzuim is hersteld. 

2. Eveneens is gevolg gegeven 
aan de juiste opmerking van de Raad 
dat in de toelichting op artikel 22 
moet worden verwezen naar artikel 
19, en niet naar artikel 20. 
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3. In de toelichting bij artikel 31 
wordt gesteld dat de bevoegdheid 
tot vernietiging uit hoofde van de 
artikelen 42-47 aan de curator 
toekomt vanaf het tijdstip van 
inwerkingtreding van de wet. In het 
wetsvoorstel 16631 (wijziging van 
bepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek en de Faillissementswet in 
verband met de bestrijding van 
misbruik van rechtspersonen) wordt 
een nieuwe tekst van de artikelen 43 
en 45 van de Faillissementswet 
voorgesteld. In een overgangsbepa-
ling wordt bepaald dat die nieuwe 
artikelen slechts van toepassing zijn 
in faillissementen die zijn uitgespro-
ken na de dag van inwerkingtreding 
van het wetsvoorstel 16 6 3 1 . Naar de 
mening van de Raad dient daarop in 
de toelichting bij het onderhavige 
voorstel van wet alsnog te worden 
gewezen. 

4. Naar uit de toelichting bij artikel 
37, eerste lid, blijkt, is het de 
bedoeling in artikel 37 naar artikel 18 
en niet, zoals de bepaling thans luidt, 
naar artikel 19 te verwijzen. 

5. Voor enkele redactionele 
kanttekeningen moge het college 
verwijzen naar de bij het advies 
behorende bijlage. 

De Raad van State geeft U in 
overweging het voorstel van wet te 
zenden aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, nadat aan het 
vorenstaande aandacht zal zijn 
geschonken. 

De Vice-President van de Raad van 
State, 
W. Scholten 

Lijst van redactionele k a n t t e k e -
ningen, behorende bij het advies 
nr. W03.85 .0584 van de Raad van 
State van 17 april 1986 

- Bij het verwijzen naar leden van 
artikelen ware punt 25 van de 
Aanwijzingen voor de wetgevings-
techniek (AWT) in acht te nemen. 

3. De Raad stelt voor om in de 
toelichting op artikel 31 te vermelden 
dat het overgangsrecht voor de 
nieuwe artikelen 42-47 Faillisse-
mentswet afwijkt van dat, voorgesteld 
bij wetsvoorstel 16 631 voorde 
wijziging van de artikelen 43 en 45 
Faillissementswet. Dat is geschied, 
doch tevens is daarbij gecorrigeerd 
de mededeling dat het onderhavige 
wetsvoorstel zou meebrengen dat de 
bevoegdheid tot vernietiging volgens 
de nieuwe artikelen 42-47 Faillisse-
mentswet de curator zou toekomen 
vanaf het tijdstip der inwerkingtreding 
van die artikelen: ten gevolge van de 
toepasselijkheidverklaring van de 
artikelen 7 9 - 8 1 , in het bijzonder 
artikel 80, (ontwerp-)Overgangswet 
bij artikel 1, tweede lid van het 
onderhavige wetsvoorstel zal dit pas 
één jaar na de inwerkingtreding het 
geval zijn. 

4. De Raad merkt terecht op dat in 
de toelichting op artikel 37, eerste lid 
wordt verwezen naar artikel 18 van 
het ontwerp, terwijl in de tekst van 
artikel 37, eerste lid zelf artikel 19 
van het ontwerp van overeenkomstige 
toepassing wordt verklaard. Deze 
fout is verbeterd. 

Met de opmerkingen welke de 
Raad in zijn redactionele kanttekenin-
gen maakt, is rekening gehouden. 
Alleen is, in overeenstemming met 
hetgeen in het nieuwe Burgerlijk 
Wetboek (het meest) gebruikelijk is, 
bij het verwijzen naar leden van 
artikelen punt 25 van de Aanwijzingen 
voor de wetgevingstechniek (artikel 
68 tweede lid in plaats van artikel 68 
lid 2) niet gevolgd. 

Ik veroorloof mij U in overweging 
te geven, het hierbij gevoegde 
voorstel van wet en de memorie van 
toelichting aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal te zenden. 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 
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- In artikel 1, tweede lid, ware de 
opsomming «69-75» en «79-81» te 
vervangen door: 69 tot en met 75 en: 
79 tot en met 8 1 . Ook elders zijn 
dergelijke wijzigingen wenselijk 
(punt 12 AWT). 

- Voor de slotzin van artikel 29 
ware te vermelden: Art ikel 30 en 
moet «Artikel 30 van de Faillisse-
mentswet» luiden: Artikel 36 van de 
Faillissementswet. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985 -1986 , 19 528, A 3 


