
Tweede Kamer der Staters-Generaal 

Vergaderjaar 1987-1988 

17896 Invoeringswet Boeken 3-6 Nieuw B.W., zevende 
gedeelte, bevattende de aanpassing van de 
Boeken 3-5 van het geldende Burgerlijk Wetboek 
en van het Wetboek van Koophandel, het 
Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van 
Strafvordering, de W e t Algemene bepalingen, 
de Auteurswet 1912, de W e t op het Notarisambt 
en enige andere wet ten 

Nr. 9 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING 

Ontvangen 31 augustus 1988 

In het wetsontwerp worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

HOOFDSTUK I 

Artikel I 
a. Achter de woorden «de tiende titel» wordt gevoegd: A. 
b. De zinsnede «en de zevende titel van het vijfde boek» komt te 

luiden: en het vijfde boek. 

Artikel I A 

De eerste zin van artikel 967, eerste lid, komt te luiden: 
Legitimarissen en hun rechtverkrijgenden onder algemene titel kunnen 

makingen en giften die aan het wettelijk erfdeel tekort doen, door 
inkorting verminderen, indien voldaan is aan de vereisten, in deze afdeling 
daartoe gesteld. 

Het voorstel tot wijziging van artikel 1004 komt te luiden: 
In artikel 1004 vervalt: ; als bijvoorbeeld alle zijne roerende of 

onroerende goederen. 

In het voorstel tot wijziging van artikel 1005 wordt de komma achter 
«het gelegateerde» vervangen door een punt. Hetgeen daarna volgt, 
vervalt. 

Het voorstel tot wijziging van artikel 1006 komt te luiden: 
Artikel 1006 wordt als volgt gewijzigd: 
a. In het eerste lid wordt «de gelegateerde zaak» vervangen door: het 

gelegateerde. 
b. In het tweede lid wordt het woord «interessen» tweemaal gewijzigd 

in: rente. 
c. Het derde lid komt te luiden: Degene op wie de schuld uit een legaat 

van een geldsom rust, komt niet in verzuim door het enkele verstrijken 
van een voor de voldoening bepaalde termijn. 
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Na het voorstel tot wijziging van artikel 1011 wordt een nieuw onderdeel 
ingevoegd, luidende: 

Het tweede lid van artikel 1012 vervalt. 

Na het voorstel tot wijziging van artikel 1025 wordt een nieuw onderdeel 
ingevoegd, luidende: 

In artikel 1026 worden de woorden «de rechtbank» vervangen door: 
de kantonrechter. 

Het voorstel tot wijziging van artikel 1030 komt te luiden: 
Artikel 1030 wordt als volgt gewijzigd: 
a. De woorden «de regtbank» worden vervangen door: de kantonrechter. 
b. De komma achter «benoemen» wordt gewijzigd in een punt. 

Hetgeen daarna in het artikel volgt, wordt vervangen door: Op het beheer 
zijn de bepalingen omtrent het bewind over een vruchtgebruik van 
toepassing. 

Het voorstel tot wijziging van artikel 1032 komt te luiden: 
Artikel 1032 wordt als volgt gewijzigd: 
a. In het eerste lid worden de woorden «onroerende goederen» 

vervangen door «registergoederen» en de woorden «op verlof van de 
arrondissements-regtbank» door: met machtiging van de kantonrechter. 

b. In het tweede lid worden de woorden «Dat verlof» vervangen door 
«Deze machtiging». 

Het voorstel voor artikel 1053 wordt als volgt gewijzigd: 
a. De zinsnede «als in titel 19 van Boek 1» komt te luiden: als bedoeld 

in titel 19 van Boek 1 ; 
b. De zinsnede «kunnen niet executeur worden» komt te luiden: 

kunnen niet uitvoerder van uiterste wilsbeschikkingen zijn. 

Na het voorstel tot wijziging van artikel 1061 wordt een onderdeel 
ingevoegd, luidende: 

De punt aan het slot van artikel 1078 wordt vervangen door een 
puntkomma; daarna wordt een onderdeel toegevoegd luidende: 

3°. Dat de erfgenaam die een schuld der nalatenschap uit zijn overig 
vermogen heeft voldaan, optreedt als schuldeiser van de nalatenschap 
voor het bedrag van die schuld in de rang die zij had. 

In de laatste zin van het voorgestelde artikel 1081 wordt achter «de 
dertiende titel» ingevoegd: betreffende de uitvoerders van uiterste 
wilsbeschikkingen. 

In de voorgestelde aanhef van artikel 1132 wordt na het woord 
«inbrengen» ingevoegd: en wel als volgt. 

In het voorgestelde artikel 1154 wordt «overlijdensakte» vervangen 
door: authentiek afschrift van de akte van overlijden. 

Het voorgestelde artikel 7.7.1c wordt gelezen als volgt: 
Artikel 1c. Indien de last is verleend met het oog op een persoon die 

met de lasthebber of in zijn dienst een beroep of een bedrijf uitoefent, 
moet die persoon de werkzaamheden, nodig voor de uitvoering van de 
last, zelf verrichten, behoudens voor zover uit de last voortvloeit dat hij 
deze onder zijn verantwoordelijkheid door anderen mag laten uitvoeren; 
alles onverminderd de aansprakelijkheid van de lasthebber. 
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In het voorgestelde artikel 7.7.4c lid 1 worden de woorden «op 
betaling van een geldsom, levering van goederen of afgifte van zaken 
tegen de lastgever uitoefenen, voor zover deze daartoe op het tijdstip van 
de mededeling jegens de lasthebber gehouden is» vervangen door: uit de 
overeenkomst tegen de lastgever uitoefenen, voor zover deze op het 
tijdstip van de mededeling op overeenkomstige wijze jegens de lasthebber 
gehouden is. 

In het voorgestelde artikel 7.9.5 vervallen de woorden «, tenzij uit de 
overeenkomst anders voortvloeit». Het woord «tusen» wordt vervangen 
door: tussen. 

In het voorgestelde artikel 7.9.6 lid 1 vervallen de woorden «, tenzij 
uit de overeenkomst anders voorvloeit.» In de eerste zin van lid 2 wordt 
na «lid» ingevoegd: of van de overeenkomst. 

In het voorgestelde artikel 7.9.9 lid 2 wordt de punt aan het slot 
vervangen door: , en voor schade door zaken die de gast zelf heeft 
meegebracht. 

In het voorgestelde artikel 7.14.1.1 lid 1 wordt het woord «verkrijgen» 
vervangen door: krijgen. 

In artikel 7.14.2.1 worden de woorden «iemand die noch handelde in 
de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, noch een publiekrechtelijke 
rechtspersoon is, noch handelde» vervangen door: een natuurlijk persoon 
die noch handelde in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, noch. 

In het voorgestelde artikel 7.14.2.7 worden de woorden «die zijn 
aangegaan door iemand als bedoeld in artikel 7.14.2.1 en waarbij deze» 
vervangen door: waarbij iemand als bedoeld in artikel 7.14.2.1. 

In het opschrift van de voorgestelde afdeling 7.14.3 worden de 
woorden «andere voor de verbintenis aansprakelijke personen» vervangen 
door: voor de verbintenis aansprakelijke niet-schuldenaren. 

In het voorgestelde artikel 7.14.3.1 worden de woorden «andere voor 
de verbintenis aansprakelijke personen» vervangen door: voor de verbin-
tenis aansprakelijke niet-schuldenaren. 

In het voorgestelde artikel 7.14.3.2 worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

In lid 3 wordt het woord «hoofdzakelijk» vervangen door: hoofdelijk. 
Lid 4 wordt vervangen door: 
4. Uit de rechtsverhouding tussen de borg en een of meer hoofdschul-

denaren kan iets anders voortvloeien dan de leden 1-3 meebrengen. 

In het voorgestelde artikel 7.14.3.6 worden de woorden «anderen die 
jegens de schuldeiser voor de verbintenis aansprakelijk waren zonder dat 
zij schuldenaar waren» vervangen door: niet-schuldenaren die voor de 
verbintenis aansprakelijk waren. 

In het voorgestelde artikel 7.14.3.7 worden de woorden «andere 
personen die jegens de schuldeiser aansprakelijk waren zonder dat de 
schuld hun aanging» vervangen door: niet-schuldenaren die voor de 
verbintenis aansprakelijk waren. 

Artikel II 

De voorgestelde bepaling «De vijfde en zesde titel vervallen» wordt 
geschrapt. 
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De voorgestelde bepaling «Artikel 1637 vervalt» wordt geschrapt. 

Voor de voorgestelde wijziging van artikel 1639r wordt een nieuw 
onderdeel ingevoegd, luidende: 

Na artikel 1639d wordt een nieuw artikel 1639da ingevoegd, luidende: 
Artikel 1639da. De arbeider die bij de uitvoering van de overeenkomst 

schade toebrengt aan de werkgever of aan een derde jegens wie de 
werkgever tot vergoeding van die schade is gehouden, is te dier zake niet 
jegens de werkgever aansprakelijk, tenzij de schade een gevolg is van zijn 
opzet of bewuste roekeloosheid. Uit de omstandigheden van het geval 
kan, mede gelet op de aard van de betreffende overeenkomst, anders 
voortvloeien dan in de vorige zin is bepaald. 

Afwijking van het vorige lid en van artikel 6.3.2.2 lid 3 van Boek 6 ten 
nadele van de arbeider is slechts mogelijk bij schriftelijke overeenkomst 
en slechts voor zover de arbeider te dier zake is verzekerd. 

Het voorstel tot wijziging van artikel 1683 komt te luiden: 

Artikel 1683 wordt als volgt gewijzigd: 
a. De aanhef wordt gelezen: 
Een maatschap wordt ontbonden: 
b. Onder 2° wordt «de vernietiging der zaak» vervangen door: 
het tenietgaan van een goed. 
c. De bepaling onder 3° wordt gelezen: 
Door opzegging van een vennoot aan de andere vennoten. 

In het voorstel betreffende artikel 1725 komt de bepaling onder 2° te 
luiden: indien de begiftigde is veroordeeld wegens het opzettelijk plegen 
van of medeplichtigheid aan een misdrijf jegens de schenker; 

Artikel III vervalt. 

HOOFDSTUK II 

Enige artikel 

In de voorgestelde wijziging van artikel 74s wordt «artikel 7.7.2.5» 
vervangen door: artikel 7.7.5. 

HOOFDSTUK IV 

Artikel III 

In het voorgestelde vierde lid van artikel 26 wordt na «het jaar» in 
gevoegd: , de maand. 

In het voorgestelde tweede lid van artikel 38 wordt achter «erfrecht» 
de puntkomma vervangen door een komma. Voorts wordt «de artikelen 
24, 43 en 44 van de Kadasterwet» vervangen door: de artikelen 23, 42 en 
43 van de Kadasterwet. 

In het voorgestelde tweede lid van artikel 38a wordt «de artikelen 27, 
3 1 , 35, 36 en 37 van de Kadasterwet» vervangen door: de artikelen 26, 
30, 34, 35 en 36 van de Kadasterwet. 
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