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VOORLOPIG VERSLAG 
Vastgesteld 25 november 1988 

De vaste Commissie voor Justitie', belast met het voorbereidend 
onderzoek van het onderhavige voorstel van wet, heeft de eer van haar 
voorlopige bevindingen als volgt verslag uit te brengen. 

Algemeen 

1. De commissie stelde vast dat wetsvoorstel 18 998 (overgangsrecht, 
eerste stuk) ertoe dient de rechtsvragen te regelen die de (eerste) 
invoering van bepalingen in Boeken van het nieuw BW opwerpt en dat 
het onderhavige wetsvoorstel (overgangsrecht, tweede stuk) er juist toe 
dient de rechtsvragen te regelen die door andere wetswijzigingen, zij het 
ook als gevolg van de invoering van de Boeken 3, 5 en 6, worden veroor-
zaakt. Zij onderschreef dat de algemene beschouwingen uit de lnlei-
dende opmerkingen van de memorie van toelichting op eerstgenoemd 
wetsvoorstel evenzeer als achtergrond voor de bepalingen van het onder-
havige wetsvoorstel moeten gelden. De commissie stemde eveneens in 
met het in artikel 1, lid 2 opgenomen voorstel ook voor het onderhavige 
wetsvoorstel de in eerstgenoemd wetsontwerp opgenomen algemene 
bepalingen van toepassing te verklaren alsmede enige bijzondere 
bepalingen die vraagstukken betreffen die ook buiten het vermogens-
recht van het BW aan de orde komen. In dit verband tekende zij aan dat 
zij in het voorlopig verslag bij eerstbedoeld wetsvoorstel reeds haar 
instemming heeft betuigd met het aan die algemene bepalingen ten 
grondslag liggende beginsel, te weten dat als formeel uitgangspunt dient 
te gelden dat de nieuwe wet onmiddellijke werking heeft doch dat steeds 
bij elke nieuwe wetsbepaling afzonderlijk bezien moet worden of een 
bijzondere regel van overgangsrecht nodig is die afwijkt van de regel van 
de onmiddellijke werking. Voor de overigens door haar gemaakte kantte-
keningen bij bedoelde algemene bepalingen verwees zij naar genoemd 
voorlopig verslag. 

2. Daarop vroeg de commissie of de na de indiening van het onder-
havige wetsvoorstel ingediende wetsontwerpen met aanpassingswet-
geving nog moeten leiden tot aanvullende regels van overgangsrecht in 
het onderhavige wetsvoorstel. 
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3. Terzijde merkte de commissie nog op dat het woord «Voorbe-
reiding» in het intitulé kennelijk een misslag is. 

Artikelen 

Artikel 1, tweede lid 

Onder verwijzing naar haar hiervoor reeds betuigde instemming met 
de strekking van de onderhavige bepaling, vroeg de commissie of artikel 
120 van de Overgangswet niet een bijzondere bepaling is die een 
vraagstuk betreft dat ook buiten het vermogensrecht van het BW aan de 
orde komt. Zij had voorshands de indruk dat deze vraag bevestigend 
beantwoord moet worden en dat artikel 120 van de Overgangswet 
derhalve ook voor het in het onderhavige wetsvoorstel geregelde 
overgangsrecht zou dienen te gelden. 

Artikelen 3 en 4 

Daarop merkte de commissie op dat tussen de artikelen 3 en 4 de 
volgende discrepantie bestaat. Artikel 3 kent de artikelen 87-89 van 
Boek 1 BW eerbiedigende werking toe ten aanzien van alle rechtshande-
lingen die een echtgenoot vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet 
heeft verricht (dat wil zeggen zowel voor rechtshandelingen die conform 
als voor rechtshandelingen die in strijd met de artikelen 87 en 88 zijn 
verricht); artikel 4 daarentegen kent de artikelen 97 en 98 van Boek 1 
BW alleen eerbiedigende werking toe ten aanzien van rechtshandelingen 
die in strijd met artikel 97 zijn verricht. Gaarne zag de commissie dit 
verschil nader toegelicht. 

Artikel 9 

Voorts werd gevraagd of de minister aan de hand van voorbeelden wil 
verduidelijken wat de gevolgen zijn van de onmiddellijke werking van het 
nieuwe artikel 30 van Boek 2 BW mede in verband met het toepasselijke 
artikel 70, lid 1 Overgangswet. 

Artikelen 15, 16 en 17 

Vervolgens constateerde de commissie dat de minister voorstelt voor 
het procesrecht niet de onmiddellijke werking als formeel uitgangspunt 
te aanvaarden doch juist de eerbiedigende werking. Daarbij tekende zij 
aan dat artikel 74 van de Overgangswet (wetsvoorstel 18 998) bepaalt 
dat in lopende gedingen aan het materiële recht wel onmiddellijke 
werking toekomt behoudens voorzover het gaat om de bevoegdheid van 
de rechter, de aard van het geding en de rechtsmiddelen tegen de 
uitspraak (en zij het dat een bijzondere regel geldt voor gedingen ter 
zake van een cassatieberoep tegen een vóór het in werking treden van de 
wet tot stand gekomen uitspraak). 

De fracties van het C.D.A. en de P.v.d.A. memoreerden dat zij in het 
voorlopig verslag bij genoemd wetsvoorstel 18 998 (kamerstuk 18 998, 
nr. 4) hebben verklaard er vooralsnog toe te neigen met deze regel van 
artikel 74 in te stemmen. 

Daarop stelde de commissie vast dat H. Stein (preadvies Nederlandse 
Juristenvereniging, Handelingen 1985 der NJV, deel 1, eerst stuk par. 
236 t/m 245 (blz. 196 e.v.)) van oordeel is dat in lopende gedingen niet 
alleen voor het materiële doch evenzeer voor het procesrecht de onmid-
dellijke werking als formeel uitgangspunt dient te gelden. Zij tekende 
daarbij aan dat Stein voor zijn opvatting de volgende argumenten 
aanvoert: 
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- de door ae minister voorgestelde «status aparte» voor het proces-
recht doorbreekt het stelsel van de Overgangswet; de hoofdregel 
behoort «onmiddellijke werking» te zijn; op die hoofdregel kunnen dan 
waar nodig uitzonderingen worden aangebracht; 

- de onmiddellijke werking is in het belang van een goede rechtsbe-
deling nu het nieuwe procesrecht in vele gevallen «slechts» een moderni-
sering van hopeloos verouderde voorschriften is; 

- het Nederlandse rechtsleven moet de invoeringsmisère zo spoedig 
mogelijk kunnen afsluiten en niet jarenlang met tweeërlei procesrecht 
blijven modderen. 

Vervolgens merkte de commissie op dat H. Stein in zijn preadvies het 
volgende systeem heeft voorgesteld: 

- Artikel 74 van de Overgangswet geldt onverkort, hetgeen betekent 
dat het in werking treden van de wet geen gevolg heeft voor de 
bevoegdheid van de rechter voor wie het geding is aangevangen, noch 
voor de aard van dat geding en voor de rechtsmiddelen tegen de 
uitspraak, en dat een bijzondere regel geldt voor gedingen ter zake van 
een cassatieberoep tegen een vóór het in werking treden van de wet tot 
stand gekomen uitspraak. 

- Voor het overige vinden de procesrechtelijke voorschriften van de 
nieuwe wet toepassing in alle bij de invoering aanhangige gedingen 
maar: 

- de procesrechtelijke voorschriften van de oude wet vinden 
toepassing indien de rechtsbetrekking in geschil krachtens de 
Overgangswet door de oude wet wordt beheerst, maar: 

- de technische verbeteringen van procesrechtelijke voorschriften 
worden weer onmiddellijk toegepast ongeacht de wet die de rechtsbe-
trekking in geschil beheerst (waarbij de wetgever - ter voorkoming van 
onzekerheid - de als zuiver technische verbeteringen aan te merken 
bepalingen stuk voor stuk moet vermelden). 

Tevens stelde de commissie vast dat de meerderheid van de 
«werkgroep Sluijter» van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak 
zich met de hoofdlijnen van het hier weergegeven voorstel van Stein 
heeft verenigd. (Zie F.B. Bakels, Kwartaalbericht nieuw BW 1985/2, blz. 
57, rechter kolom.) 

Daarop vroeg de commissie of de minister mede aan de hand van de 
in het procesrecht in concreto aangebrachte wijzigingen wil toelichten 
waarom voor het procesrecht de onmiddellijke werking niet als formeel 
uitgangspunt is aanvaard. Daarbij zag zij gaarne het bovengenoemde 
voorstel van Stein betrokken alsmede de hiervoor weergegeven 
bezwaren van Stein tegen het niet aanvaarden van de onmiddellijke 
werking als formeel uitgangspunt. 

Artikel 18 

1. Bovendien werd gevraagd hoe de minister staat tegenover het 
voorstel van H. Stein (preadvies, par. 248 (blz. 211 e.v.) en par. 255 (blz. 
21 5 e.v.)) om voor het «executierecht» het volgende systeem te 
aanvaarden: 

- Een vanaf de invoering begonnen executie wordt beheerst door de 
nieuwe wet, ook indien de titel vóór de invoering is verkregen. 

- De artikelen 430-438 Rv. nieuw zijn vanaf de invoering op een 
lopende executie van toepassing. 

- De artikelen 700-710 Rv. nieuw zijn vanaf de invoering van 
toepassing op een voordien gelegd conservatoir beslag; 

- De verplichting tot het instellen van een vordering tot vanwaardever-
klaring vervalt indien de door de oude wet daarvoor gestelde termijn nog 
niet was verstreken; artikel 700 lid 3 Rv. nieuw is van toepassing; 

- Een bij de invoering aanhangige eis, voor zover strekkende tot 
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vanwaardeverklaring blijft vanaf de invoering buiten behandeling 
behoudens ten aanzien van de proceskosten. 

Daarbij werd wel aangetekend dat het voorstel van Stein om de 
verplichting tot het instellen van een vordering tot vanwaardeverklaring 
te laten vervallen het volgende probleem lijkt op te leveren In het 
voorstel van Stein wordt de verplichting tot het instellen van de vordering 
tot vanwaardeverklaring vervangen door de verplichting tot het instellen 
van een eis in de hoofdzaak; voor het instellen van die eis had de 
president van de rechtbank echter een termijn moeten stellen bij het 
reeds verleende verlof voor de beslaglegging. 

Voorts rees de vraag hoe de eis voorzover strekkende tot vanwaarde-
verklaring «behoudens ten aanzien van de proceskosten» buiten behan-
deling kan blijven nu toch met het oog op de veroordeling in die proces-
kosten juist bezien zal moeten worden of de vordering tot vanwaardever-
klaring toewijsbaar zou zijn geweest. 

2. Voorts zou de commissie gaarne het oordeel van de minister 
vernemen over het voorstel van H. Stein om artikel 505, lid 3 Rv. nieuw 
«vanaf de invoering onmiddellijk toepassing te doen vinden» om de 
problemen te voorkomen die zich hebben voorgedaan in de zaak van het 
zogenaamde «Baarnse beslag» (HR 30 jan. 1981, NJ 1982, 56). (Zie het 
preadvies van H. Stein, par. 252 (blz. 213).) 

3. Tevens vroeg de commissie het oordeel van de minister over het 
voorstel van H. S+ein om de rangregeling af te wikkelen «naar nieuw 
recht tenzij de netto-opbrengst vóór de inwerkingtreding aan de 
geëxecuteerde is verantwoord» in plaats van «naar het recht waaronder 
de benoeming plaatsvond van de rechter-commissaris te wiens overstaan 
de verdeling zal plaats hebben». ( Zie H. Stein in zijn meergenoemd 
preadvies, par. 251 en 252 (blz. 212 e.v.)). Hierbij tekende zij wel aan dat 
haar niet aanstonds duidelijk is wat Stein bedoelt met «de verant-
woording van de netto-opbrengst aan de geëxecuteerde». 

Artikel 19 

Daarop vroeg de commissie of de in het eerste lid van de onderhavige 
bepaling opgenomen zinswending «als deze eerder is verstreken» 
inhoudt: «als de termijn binnen één maand na de inwerkingtreding is 
verstreken» De indruk bestond dat hier wellicht een verduidelijking van 
de wettekst op haar plaats is. 

Artikel 23 

Opgeme-kt werd dat de onderhavige bepaling inmiddels voor wat de 
octrooien betreft achterhaald is nu de Rijkswet tot aanpassing van de 
Rijksoctrooiwet tot stand is gekomen: zie de Rijkswet 26 juni 1986, Stb. 
369. 

Artikel 25 

Voorts werd gevraagd of het voor alle duidelijkheid geen aanbeveling 
verdient de onderhavige bepaling ook te laten gelden voor geschillen 
over nakosten en zekerheidstelling. (Vergelijk het voorstel van H. Stein, 
preadvies par. 246 (blz. 209), die overigens blijkbaar van oordeel is dat 
een geschil over zekerheidstelling een «exécution par suite d'instance» 
en geen nieuwe procedure is.) 

Artikel 29 

1. Ingestemd werd met de aan de onderhavige bepaling ten grondslag 
liggende gedachte dat vele bepalingen tot wijziging van de Faillisse-
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mentswet aanpassingen zijn aan nieuwe bepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek, zodat de toepasselijkheid van de nieuwe bepalingen van de 
Faillissementswet niet los kan worden gezien van de vraag in hoeverre de 
nieuwe bepalingen van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn 
waaraan de bepalingen tot wijziging van de Faillissementswet beogen 
aan te passen. 

2. Wel werd gevraagd waarom de redactie van het onderhavige artikel 
29 en die van het soortgelijke artikel 32 zo verschillen; daarbij werd 
aangetekend dat artikel 32 meer dan artikel 29 geformuleerd lijkt te zijn 
als uitzondering op het formele uitgangspunt van de onmiddellijke 
werking. 

3. Bovendien werd voor alle duidelijkheid nog gevraagd of ook voor de 
artikelen 182-190 en de artikelen 230 en 232 van de Faillissementswet 
(nieuw) geldt dat zij slechts van toepassing zijn voorzover de nieuwe 
bepalingen van het BW betreffende de separatisten van toepassing zijn. 

De voorzitter van de commissie, 
A. Kosto 

De bijzonder griffier van de commissie, 
C. L. de Vries Lentsch-Kostense 
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