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Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 

Inleidende opmerkingen 

1. In de oorspronkelijke opzet zou de invoeringswet voor Boek 8 B.W. 
bestaan uit twee gedeelten. Om technische redenen zijn echter de 
Hoofdstukken 7 en 8, respectievelijk «aanpassing van de Wet op het 
Notarisambt en andere wetten» en «Overgangsrecht Boek 8 B.W.» uit de 
Invoeringswet Boek 8 B.W., tweede gedeelte, (Kamer II, 1986/87, 
19 979, nrs. 1-2) ieder opgenomen in een eigen wet, onderscheidenlijk 
de Invoeringswet Boek 8 B.W., derde gedeelte, en de Invoeringswet 
Boek 8 B.W., vierde gedeelte. 

2. In de bij deze Invoeringswet Boek 8 B.W., derde gedeelte aan te 
passen wetten heeft een van de belangrijkste wijzigingen te maken met 
het feit dat in Boek 8 B.W. met de term «reder» uitsluitend de eigenaar 
van een zeeschip wordt aangeduid, terwijl artikel 320 van het Wetboek 
van Koophandel tegelijkertijd komt te vervallen. 

3. De overgangsbepalingen voor de wetswijzigingen bij deze lnvoe-
ringswet Boek 8 B.W., derde gedeelte, zijn opgenomen in de lnvoe-
ringswet Boek 8 B.W., vierde gedeelte. 

4. Ten slotte moge nog worden opgemerkt dat bij het onderhavige 
wetsvoorstel het dereguleringsaspect niet aan de orde komt, omdat het 
voorstel er slechts toe strekt een aantal bijzondere wetten aan Boek 8 
B.W. aan te passen. 

W e t op het Notarisambt 

Artikel 38, tweede lid. Boek 8 Burgerlijk Wetboek kent niet meer de 
term «scheepsverband», zodat deze hier moet worden vervangen. 

Spoorwegwet 

Artikel 1. De wijziging heeft ten doel overeenstemming met Boek 8 
Burgerlijk Wetboek te bereiken. 

W e t openbare vervoermiddelen 

Artikel 9. Artikel 60 van de Binnenschepenwet trekt de Wet openbare 
vervoermiddelen in. Dit artikel is echter nog niet in werking getreden. 
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Het onderhavige artikel is bij de Wet Overeenkomst Wegvervoer reeds 
buiten werking gesteld voor zover het overeenkomsten tot vervoer als in 
die wet genoemd betreft. Het is eveneens overbodig naast de in de 
afdelingen 8.2.4, 8.2.4A, 8.2.5, 8.5.3, 8.10.3 en 8.13.3 van het 
Burgerlijk Wetboek getroffen regelingen. 

W e t van 28 februari 1891 (Stb. 69) tot vaststelling van 
bepalingen betreffende 's Rijks Waterstaatswerken 

Artikel 4. Men zie het in de Inleidende opmerkingen onder 2 
opgemerkte. Het woord «reder» hoeft in deze opsomming niet te worden 
vervangen, aangezien met schipper, eigenaar of gebruiker reeds elke 
persoon is genoemd, die voor de context van dit artikel van belang kan 
zijn. 

Faillissementswet 

Artikel 35, eerste lid. Deze wijziging betreft een door invoering van 
Boek 8 Burgerlijk Wetboek noodzakelijk geworden vernummering. De 
wijziging stelt buiten twijfel dat de bepaling ook geldt voor overschrijving 
van teboekstaande binnenschepen. 

Locaalspoor- en t ramwegwet 

Artikel 9, zesde lid. Men zie het bij artikel 4 van de Wet van 28 
februari 1891 (Stb. 69) tot vaststelling van bepalingen betreffende 
's Rijkswaterstaatswerken opgemerkte. 

Waterstaatswet 1900 

Artikelen 12c en 12d. Men zie het bij artikel 4 van de Wet van 28 
februari 1891 (Stb. 69) tot vaststelling van bepalingen betreffende 
's Rijkswaterstaatswerken opgemerkte. 

Stuwadoorswet 

Artikel 1, eerste lid. De huidige aan artikel 310 van het Wetboek van 
Koophandel ontleende tekst is vervangen door een verwijzing naar Boek 
8 Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 10, derde lid. Men zie het in de Inleidende opmerkingen 
onder 2 opgemerkte. In deze bepaling kan worden volstaan met het 
invoeren van een andere aanduiding, zonder dat de betekenis van deze 
bepaling wordt gewijzigd. 

Artikel 18, eerste lid. Het komt beter voor hier de neutrale term 
«scheepvaartonderneming» te bezigen dan de in afdeling 8.3.1 van het 
Burgerlijk Wetboek omschreven term «rederij». 

Verenwet 

Artikel 5 der Verenwet is door afdeling 8.10.3 van het Burgerlijk 
Wetboek overbodig geworden. 

Handelsnaamwet 1921 

Artikel 4. De gemeenschappelijke naam waaronder de eigenaren van 
een schip kunnen optreden behoeft dezelfde bescherming als in dit 
artikel geboden aan hen die handelen als een vennootschap onder firma 
enz. 
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Zeebrievenwet 

Artikelen 2, 4, 8 en 9. De voorgestelde wijzigingen hebben ten doel 
overeenstemming met de terminologie van Boek 8 Burgerlijk Wetboek te 
bereiken. Er moge op worden gewezen, dat het luchtkussenvoertuig 
onder de nieuw voorgestelde definitie van een schip van artikel 8.1.1 
Burgerlijk Wetboek valt. 

Artikelen 5 en 7. Teneinde het misverstand te vermijden, dat de 
teboekstellingshandeling bepalend is, is de tekst iets verduidelijkt. 

Binnenvaartrampenwet 

Artikel 1, eerste lid onder d. Men zie het in de Inleidende opmer-
kingen onder 2 opgemerkte. Het woord «reeder» hoeft in deze 
opsomming niet vervangen te worden, aangezien met de eigenaar, de 
boekhouder en de persoon aan wie het schip in gebruik is gegeven reeds 
elke persoon is genoemd, die het beheer over het schip zou kunnen 
hebben. 

Artikel 1 , eerste lid onder e. Daar de term «lading» slechts ten 
vervoer aanwezige goederen betreft en het hier ook andere zaken kan 
aangaan, is in overeenstemming met de terminologie van Boek 8 
Burgerlijk Wetboek een ruimere term gebezigd. 

W e t op de strandvonderij 

Artikelen 3 en 5. De aangebrachte wijzigingen beogen overeem 
stemming met Boek 8 Burgerlijk Wetboek te bereiken. 

Artikel 13. Het is juister de voor de strandvonder gemaakte uitzon-
dering op het algemene in Boek 8 Burgerlijk Wetboek vervatte principe 
dat ieder die hulp heeft verleend recht heeft op hulploon neer te leggen 
in de Wet op de Strandvonderij. Dit heeft ook het voordeel dat de afwij-
kende positie van strandvonder en hulpstrandvonder in één wet zijn 
geregeld. 

Artikelen 16 en 19. Verwezen wordt naar het nieuw ontworpen 
artikel van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Men zie 
Hoofdstuk 4 van de Invoeringswet Boek 8 B.W., tweede gedeelte. 

Wrakkenwet 

Artikelen 1 , 3 en 6. De aangebrachte wijzigingen betreffen redac 
tionele wijzigingen in verband met de in Boek 8 Burgerlijk Wetboek 
gebezigde terminologie. 

W e t op de Zeevischvaartdiploma's 1935 

Artikel 14, tweede lid. Men zie het in de Inleidende opmerkingen 
onder 2 opgemerkte. Het woord «reeder» hoeft in deze opsomming niet 
vervangen te worden, aangezien met de eigenaar de boekhouder en de 
persoon aan wie het schip in gebruik is gegeven reeds elke persoon is 
genoemd, die het beheer over het schip zou kunnen hebben. 

W e t op de zeevaartdiploma's 

Artikel 18, tweede lid. Men zie het bij artikel 14, tweede lid van de 
Wet op de Zeevischvaartdiploma's 1935 opgemerkte. 
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Wet van 10 september 1936, houdende voorzieningen inzake het 
luchtvervoer. 

Artikel 1 . Het in dit artikel bepaalde volgt reeds uit artikel 94 
Grondwet en waar ook in het zeevervoer en het vervoer van goederen 
over de weg niet uitdrukkelijk wordt bepaald, dat een rechtstreeks 
werkend verdrag (Hague-Visby Rules en CMR) prevaleert boven de 
Nederlandse wet komt het, teneinde ongewenste a contrario redenering 
te voorkomen en de harmonie in het vervoersrecht te bevorderen, juist 
voor ook hier niet een uitdrukkelijk voorbehoud voor het Verdrag te 
maken. 

Artikel 6, tweede lid, laatste zin. Het Verdrag bevat geen definitie 
van niet ingeschreven bagage, zodat aanpassing aan artikel 8.2.4A.1, 
tweede lid van het Burgerlijk Wetboek wenselijk is. 

Artikel 34a, eerste lid. De bepaling is in overeenstemming gebracht 
met artikel 8.5.1.6 van het Burgerlijk Wetboek. Men zie de memorie van 
toelichting bij de Vaststellingswet (Kamer II, 1975/76, 14 049, nr. 3) op 
dit artikel op blz. 76 onder 3. 

Wet behoud scheepsruimte 1939 

Artikel 1 . De tekst is aangepast aan de terminologie van Boek 8 
Burgerlijk Wetboek. De daar in artikel 8.1.1 gegeven definitie omvat het 
luchtkussenvoertuig. 

Meetbrievenwet 1948 

Artikel 1 . De verwijzing naar het Wetboek van Koophandel is 
vervangen door een verwijzing naar Boek 8 Burgerlijk Wetboek. 

Artikelen 2 en 5. De wijziging hangt samen met de wijziging in artikel 
1. 

Artikel 4. 

De wijzigingen betreffen aanpassing aan de terminologie van Boek 8 
Burgerlijk Wetboek. 

Loodswet 1957 

Artikel 1. De wijziging betreft aanpassing aan Boek 8 Burgerlijk 
Wetboek, waarbij de daarop gegeven aanvulling is gehandhaafd, omdat 
niet elk naar zee gaand schip enz. zal vallen onder de omschrijving van 
artikel 8.1.2, eerste lid. Burgerlijk Wetboek. Het kan mogelijkerwijs een 
schip betreffen dat in het in artikel 8.8.2.4 genoemde register teboek-
staat. Er moge nog op worden gewezen, dat ook het luchtkussenvoertuig 
onder de definitie van «schip» in artikel 8.1.2 jo artikel 8.1.1 van het 
Burgerlijk Wetboek valt. 

Wet op de Geneesmiddelenvoorziening 

Artikel 11 , eerste en tweede lid. Men zie het in de Inleidende 
opmerkingen onder 2 opgemerkte. Naast de eigenaar is hier in plaats van 
de reder ook de rompbevrachter genoemd als persoon op wie de 
verplichtingen uit dit artikel rusten. 
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Quarantainewet 

Artikel 2 1 , tweede lid. Men zie het in de Inleidende opmerkingen 
onder 2 opgemerkte. Naast de eigenaar is hier ook de rompbevrachter 
genoemd, voor het geval het schip in rompbevrachting is gegeven. 

Vervoersnoodwet 

Artikel 1 , eerste lid, onder b ten I e . De tekst is aangepast aan 
Boek 8 Burgerlijk Wetboek. 

Vorderingswet 1962 

Artikel 1 , tweede lid onder a. Binnenschepen moeten, ook al 
worden zij, gebruikt voor de «vaart ter zee» binnen de werkingssfeer van 
deze wet vallen. Dit doel wordt beter dan in de huidige formulering 
bereikt door de zeeschepen te definiëren zoals zulks in artikel 8.1.2, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek is geschied. 

Wet op de belastingen van rechtsverkeer 

Artikel 2 1 , eerste lid onder b. De aangebrachte wijziging heeft ten 
doel overeenstemming met de terminologie van Boek 8 Burgerlijk 
Wetboek te bereiken. 

Vestigingswet detailhandel 

Artikel 3, tweede lid. De aangebrachte wijziging heeft ten doel 
overeenstemming met de terminologie van Boek 8 Burgerlijk Wetboek te 
bereiken. 

Vaarplichtwet 

Artikel 1 , onder b. De aangebrachte wijziging heeft ten doel 
overeenstemming met de terminologie van Boek 8 Burgerlijk Wetboek te 
bereiken. 

Wet arbeids- en rusttijden zeescheepvaart 

Artikel 1. De begripsomschrijving is aangepast aan Boek 8 Burgerlijk 
Wetboek. Men zie ook het in de Inleidende opmerkingen onder 2 
opgemerkte. Het woord «reder» hoeft in deze opsomming niet te worden 
vervangen, aangezien met de eigenaar, de boekhouder en de persoon 
aan wie het schip in gebruik is gegeven reeds elke persoon is genoemd, 
die het beheer over het schip zou kunnen hebben. 

Artikel 7, vierde lid. Nu artikel 8.3.1.1 van het Burgerlijk Wetboek 
uitdrukkelijk bepaalt, dat de rederij geen rechtspersoon is, is het noodza-
kelijk haar hier met zo veel woorden te noemen. 

Uitvoeringswet Visserijverdrag 1967 

Artikel 6. Men zie het in de Inleidende opmerkingen onder 2 
opgemerkte. Wanneer het schip in rompbevrachting is uitgegeven, is het 
juist dat ook op de rompbevrachter het onderhavige artikel van 
toepassing is. 
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Wet aansprakelijkheid olietankschepen 

Inleidende opmerkingen 

De voorgestelde wijzigingen gaan er van uit, dat het bij Koninklijke 
boodschap van 31 oktober 1986 ingediende voorstel van wet tot 
wijziging van het tweede boek van het Wetboek van Koophandel, van het 
eerste boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en van de 
Wet aansprakelijkheid olietankschepen (regeling tot beperking van 
aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen, kamerstukken II 1986/87, 
19 768) tot wet is verheven. 

Artikel 1» onder e. De wijzigingen betreffen aanpassing aan de 
terminologie van Boek 8 B.W. Het begrip «reeder» uit het Wetboek van 
Koophandel (artikel 320) is in Boek 8 B.W. niet overgenomen. 

Artikel 3, vijfde lid. 1. Daar het hier gaat om dezelfde personen als 
die ingevolge titel 8.7 een beroep kunnen doen op beperking van hun 
aansprakelijkheid, is aansluiting gezocht bij de in artikel 8.7.1 gegeven 
opsomming. 

2. In de slotzin van het vijfde lid wordt hetzelfde criterium gehanteerd 
als in artikel 8.7.5. 

Artikel 3, zesde lid, onder a. De terminologie is in overeen-
stemming gebracht met artikel 8.6.2.4 van het Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 3a. Het betreffende artikel van het Wetboek van Koophandel 
is vervallen en thans vervat in het genoemde artikel van Boek 8 B.W. 

Artikel 10a. Titel XI A van het Wetboek van Koophandel is vervangen 
door de titels 8.7 en 8.12 B.W. 

Artikel 1 1 , 12, 13, 15, 16, 18, 21 en 22. De wijziging betreft 
aanpassing aan de terminologie van Boek 8 B.W. 

Artikel 24, eerste lid. Voor de doeleinden van deze bepaling kan 
volstaan worden met de vervanging van de reder door de rompbe-
vrachter. 

Wet sloopregeling binnenvaart 

Artikelen 2, eerste lid, 4, tweede lid, 6, derde lid en 6a, tweede 
lid. Deze artikelen zijn aangepast aan de nummering en de terminologie 
van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek. 

Wedervergeldingswet zeescheepvaart 

Artikelen 1 en 2. De aangebrachte wijzigingen hebben ten doel 
overeenstemming met de terminologie van Boek 8 Burgerlijk Wetboek te 
bereiken. 

Meetbrievenwet 1981 

Artikel 1 , onder e en f. De aangebrachte wijzigingen hebben ten 
doel overeenstemming met de terminologie van Boek 8 Burgerlijk 
Wetboek te bereiken. 

Overige artikelen. Deze wijzigingen hangen samen met de aanpas-
singen in artikel 1 van deze wet. 
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Binnenschepenwet 

Artikelen 4, eerste lid onder c, 13, derde lid onder a en 17. 
eerste lid onder g. De terminologie is aangepast aan Boek 8 Burgerlijk 
Wetboek. 

W e t vervoer over zee 

Artikel 1 . De voorgestelde wijziging heeft zowel ten doel overeen-
stemming met de terminologie van Boek 8 Burgerlijk Wetboek te 
bereiken als ook het eventueel zeegaande binnenschip dat aan de inter-
nationale zeevervoermarkt deelneemt onder het bereik van de wet te 
brengen. 

Artikelen 2, eerste lid, 3, eerste en derde lid, 4, eerste en 
tweede lid, 9, en 12, eerste lid. Zie het bij artikel 1 opgemerkte. 

Artikel 10. Een «rederij» bestaat onder het huidige recht (artikelen 
323 W.v.K.) evenals onder artikel 8.3.1.1 Burgerlijk Wetboek bij gemeen-
schappelijke eigendom van een schip. Het lijkt niet wenselijk deze 
restrictieve term hier te bezigen. Hij is door een neutrale aanduiding 
vervangen. 

Artikelen 16, eerste lid onder b en 27, tweede lid. Zie het bij 
artikel 10 opgemerkte. 

W e t Overeenkomst Wegvervoer 

Deze wet komt te vervallen, nu de bij Wet van 2 december 1982, Stb. 
671 , vastgestelde titel 8.13 met enkele wijzigingen en aanpassingen is 
ingevoegd in Boek 8 Burgerlijk Wetboek bij de Invoeringswet Boek B.W., 
tweede gedeelte. 

W e t personenvervoer 

Het genoemde artikel 83 van de Wet Overeenkomst Wegvervoer is 
thans vervallen en opgenomen in Boek 8 als artikel 8.13.3.22. 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 
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