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17 896 Invoeringswet Boeken 3, 5 en 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 Wet Algemene Bepalingen, 
de Auteurswet 1912, de Wet op het Notarisambt 
en enige andere wetten 

Nr. 11 N O T A N A A R A A N L E I D I N G V A N HET E I N D V E R S L A G 
Ontvangen 4 januari 1989 

Considerans 

In de bi jgaande nota van wi jz iging wordt een correct ie aangebracht die 
reeds te vinden is in de nota van wi jz iging van 3 oktober 1983, maar in 
het gewi jz igd ontwerp, stuk nr. 6, is weggeval len. 

Hoofdstuk I 

Artikel I B 

Titel 7.7 

Algemeen 

De Commissie heeft opnieuw aandacht gevraagd voor het niet 
overnemen in t i tel 7.7 betref fende lastgeving van de artikelen 7.7.1.3, 
7.7.1.4 lid 1 en 7.7.1.15 van wetsvoorstel 17 779 . De C.D.A.-fractie 
heeft gevraagd of onoverkomel i jke bezwaren zouden bestaan tegen deze 
overname, wanneer artikel 7.7.1.3 word t aangevuld met een regel dat de 
lasthebber die niet bereid is de last volgens nadere aanwijzingen van de 
lastgever uit te voeren, gerecht igd is de last neer te leggen. De 
P.v.d.A.-fractie verklaarde voorshands een voorstander van dit systeem 
te zijn. 

In de memor ie van antwoord is uiteengezet dat de bezwaren die tot 
het niet overnemen van voormelde bepalingen hebben geleid, niet voort-
vloeien uit twi j fe l aan de wensel i jkheid van die bepal ingen, maar uit 
overwegingen betref fende een zo eff iciënt mogel i jke parlementaire 
behandel ing. Daarin l igt besloten dat deze bezwaren niet onoverkomeli jk 
zijn, met name niet wanneer ze door de Commissie niet worden gedeeld. 
Nu uit het eindverslag duideli jk is geworden dat dit inderdaad niet het 
geval is, wordt in bi jgaande nota van wijziging voorgesteld t i te l 7.7 
alsnog met de voormelde regels aan te vullen. 

Bij het nieuwe artikel 7.7.1ab lid 2 verdient nog aantekening dat niet 
elke aanwijzing aan de lasthebber de bevoegdheid behoort te geven om 
op te zeggen, als zij niet terstond word t ingetrokken. Ingevoegd zijn 
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daarom de woorden «op redelijke grond». Deze zijn mede van belang 
met het oog op het geval dat op de lasthebber een ministerieplicht rust, 
zoals het geval kan zijn bij een advocaat, een deurwaarder of een notaris. 
De vraag wat in deze gevallen een «redelijke grond» voor de weigering 
oplevert, zal mede door omvang en aard van deze ministerieplicht 
worden bepaald. 

Tot uitdrukking is gebracht dat het hier gaat om een opzegging 
wegens gewichtige reden; men zie artikel 7.7.4d lid 2. Op de beëindiging 
is eventueel artikel 7.7.5a van toepassing. 

Opmerking verdient tenslotte dat de invoeging van de onderhavige 
bepalingen uit titel 7.7 van wetsvoorstel 17 779 niet beoogt uit te sluiten 
dat daarin voorkomende, thans niet overgenomen bepalingen door de 
rechter in de gevallen dat daaraan behoefte mocht blijken te bestaan, als 
grondslag voor een anticiperende uitleg worden gebezigd. 

Artikel 7.7.1c 

De door de Commissie gesuggereerde redactie lijkt een verbetering en 
is in de nota van wijziging derhalve overgenomen. 

Artikel 7.7.1 d 

De CDA-fractie heeft verklaard te volharden bij haar mening dat 
expliciet tot uiting moet worden gebracht dat de lastgever geen loon 
verschuldigd is indien de lasthebber de overeenkomst niet in zijn beroep 
of bedrijf is aangegaan. Daarbij viel zij in het bijzonder over de 
opmerking in de memorie van antwoord dat het in de toelichtende 
stukken opgemerkte voldoende duidelijk weergeeft wat bedoeld is. 

Vooropgesteld moet worden dat gaarne wordt ingestemd met de 
aantekening van de C.D.A.-fractie dat het feit dat de toelichtende 
stukken voldoende duidelijk weergeven wat bedoeld is, in beginsel onvol-
doende reden is om een expliciete bepaling in de wettekst achterwege te 
laten. De opmerking in de memorie van antwoord beoogde niet van dit 
gezichtspunt af te wijken. 

Zoals blijkens het voorlopig verslag ook de mening van de 
P.v.d.A.-fractie was, is in het onderhavige geval echter de wettekst zelf 
voldoende duidelijk, nu de regel dat wél loon verschuldigd is uitdrukkelijk 
tot het geval van een door de lasthebber in de uitoefening van zijn 
beroep of bedrijf aangegane overeenkomst is beperkt. Dat de 
C.D.A.-fractie niettemin aan een uitdrukkelijke bepaling voor de buiten 
beroep of bedrijf aangegane overeenkomst behoefte had, werd door haar 
blijkens het voorlopig verslag gemotiveerd met een beroep op de toelich-
tende stukken, waarin zij een tegenstrijdigheid meende te constateren. 
Nu, zoals in de memorie van antwoord is aangegeven, die tegenstrij-
digheid zich in werkelijkheid niet voordoet en die stukken derhalve in dit 
opzicht voldoende duidelijk zijn, bestaat voor aanvulling van de op 
zichzelf reeds duidelijke wettekst geen reden. 

Titel 7.9 

Artikel 7.9.2 

Verwezen moge worden naar hetgeen hiervoor bij artikel 7.7.1d is 
uiteengezet. 

Artikel 7.9.9 

Het stemt tot voldoening dat de uiteenzetting in de memorie van 
antwoord de P.v.d.A.-fractie heeft overtuigd van de noodzaak het reten-
tierecht van de hotelhouder te handhaven. 
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De P.v.d.A-fractie heeft voorts gevraagd of het wenselijk is in het 
eerste lid van de onderhavige bepaling aan te geven dat de aansprake-
lijkheid van de hotelhouder wordt beperkt of zelfs geheel vervalt indien 
de beschadiging of het verlies mede veroorzaakt wordt door toedoen van 
de hotelgast zelf. 

Een regel als door de P.v.d.A-fractie voorgesteld zou overbodig zijn. 
Op de aansprakelijkheid waarom het hier gaat zijn immers de bepalingen 
van afdeling 6.1.9 betreffende schadevergoeding van toepassing, 
waaronder ook artikel 6.1.9.6. Daarin wordt reeds bepaald dat, wanneer 
de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan 
benadeelde kan worden toegerekend, de vergoedingsplicht wordt 
verminderd of, naar gelang van de omstandigheden, zelfs geheel 
wegvalt. Ook het openzetten van een raam in verband met behoefte aan 
frisse lucht kan een dergelijke omstandigheid opleveren, wanneer dit tot 
gevolg heeft dat de bagage waterschade oploopt, omdat het inregent en 
het raam niet tijdig gesloten wordt in een situatie dat de gast er niet op 
mag vertrouwen dat het hotelpersoneel dit zal doen. 

Hoofdstuk IV 

Artikel IV 

Zoals ook de Commissie heeft gesignaleerd behoeven de voorstellen 
tot wijziging van de Wet tarieven in burgerlijke zaken aanpassing aan 
inmiddels in werking getreden wijzigingen van die wet. Het gaat hier om 
de Wetten van 30 december 1983, Stb. 694, en 29 september 1988, Stb. 
468. Voorts bleek nog een wijziging van art. 9a wenselijk. Ter toelichting 
van een en ander wordt het volgende opgemerkt: 

1) In de bij de eerst vermelde wet tot stand gekomen redactie zijn de 
wijzigingen van de artikelen 3 en 6 overbodig geworden. Uit de bij die 
wet totstandgekomen redactie van artikel 3 lid 2, vloeit voort dat een 
schadestaatprocedure voor de toepassing van artikel 2 als een afzon-
derlijk geding moet worden beschouwd. 

2) Bij eerst vermelde wet is artikel 7, eerste lid, verplaatst naar artikel 
2, zesde lid, dat bij de tweede wet is geworden tot zevende lid. 

3) Artikel 9a is verduidelijkt mede omdat het aanvankelijk genoemde 
artikel 60d F. nog zal moeten worden vernummerd, omdat de artt. 60a 
en 60b F. bij de Bezemwet moeten vervallen wegens het vervallen van 
het terugkooprecht van de artikelen 3.4.2.3a en 3.4.2.3b ter gelegenheid 
van de stofkamoperatie. 

4) Het tarief van artikel 10 is aangepast aan wat thans geldt. 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 
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