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17896 Invoering van de Boeken 3,5 en 6 van het
nieuwe Burgerlijk Wetboek, bevatten 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
(Invoeringswet Boeken 3,5 en 6 IMieuw B.W.
(zevende gedeelte))

MEMORIE VAN ANTWOORD
Ontvangen 3 november 1989

Algemeen

1. De Commissie heeft herinnerd aan hetgeen in de memorie van
antwoord aan de Eerste Kamer inzake titel 7.1 (vergaderjaar 1989-1990,
16 979, nr.8) onder algemeen sub a, is opgemerkt over het zelfregu–
lerend vermogen van het bedrijfs– of beroepsleven, bijv. door middel van
algemene voorwaarden. De Commissie heeft daarbij verband gelegd met
het algemene karakter van de titel opdracht in wetsontwerp 17 779.
Daarbij heeft de Commissie er terecht op gewezen dat, indien wordt
besloten om bijzondere wettelijke regelingen op het gebied van de
opdracht tot stand te brengen, gelet moet worden op ereregelen en
gedragscodes die in de desbetreffende sector van het beroeps-of
bedrijfsleven bestaan.
2. Met genoegen heb ik geconstateerd dat, naar uit het voorlopig verslag

valt op te maken, de Commissie instemt met de terughoudende wijze
waarop in de onderhavige titels van Boek 7 bijzondere bepalingen van
consumentenrecht zijn verwerkt.

Titel 7.7 (Lastgeving)

1. De Commissie heeft een standpunt gevraagd ter zake van de
betwisting door Coehorst dat behoefte bestaat aan een afzonderlijke
regeling van lastgeving in Boek 7 naast de regels betreffende opdracht.

Voorop moet worden gesteld dat in het onderhavige wetsvoorstel
uitsluitend regels betreffende lastgeving zijn opgenomen. Zoals nader
uiteengezet in de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer, p. 5, is
dit het gevolg van de z.g. stofkamoperatie en de daaruit voortgekomen
nota van wijziging van 3 oktober 1983, die de strekking had om buiten
de invoeringswetgeving betreffende de Boeken 3, 5 en 6 te houden wat
met het oog op de invoering niet strikt nodig was. De door Coehorst
geformuleerde bezwaren richten zich niet zo zeer tegen deze door
pragmatische argumenten ingegeven oplossing, maar tegen een
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blijvende opneming in titel 7.7, zoals deze in wetsvoorstel 17 779 vorm
heeft gekregen, van een afzonderlijke afdeling lastgeving, in plaats van
verwerking van de materie van die afdeling in titel 3.2 of 3.3.

Tegen dit laatste bestaan evenwel overwegende bezwaren. In de
eerste plaats is lastgeving - een gekwalificeerde vorm van opdracht -
een voor de praktijk belangrijk contract waarvoor een afzonderlijke,
overzichtelijke regeling op haar plaats is en ook vanouds, mede in andere
Europese landen, heeft bestaan De regeling van een dergelijke overeen–
komst behoort in Boek 7 thuis. Het overzicht zou geheel verloren gaan
wanneer de regels betreffende lastgeving als het ware zouden worden
opgesplitst door één deel te laten opgaan in de algemene regels betref–
fende opdracht in Boek 7 en een ander deel in nog te ontwerpen
algemene regels in Boek 3 betreffende rechtshandelingen «voor rekening
van een ander», die dan zouden moeten gelden voor alle overeen–
komsten die een bevoegdheid of een verplichting tot een zodanig
handelen zouden inhouden.

In de tweede plaats zouden dergelijke algemene regels moeilijk op
eenvoudige wijze te redigeren zijn, juist omdat zij in de zienswijze van
Coehorst ook buiten het terrein van lastgeving zouden moeten gelden.
Een zo ruim terrein is moeilijk te overzien. Voor deze overeenkomsten
biedt een schakelbepaling als artikel 7.7.6 voldoende armslag zonder af
te doen aan de meer precieze regels die zich voor lastgeving laten
formuleren.

Voor wat plaatsing in titel 3.2 betreft is voorts een bezwaar dat deze
titel ziet op rechtshandelingen in het algemeen en niet op overeen–
komsten. Voor wat plaatsing in titel 3.3 betreft, daarin hoort de materie
evenmin thuis, niet alleen omdat zij overeenkomsten betreft, maar ook
omdat het handelen «voor rekening van » een ander in de zin van artikel
7.7.1 lid 1 blijkens het tweede lid van dat artikel niet alleen het geval van
handelen in naam van de principaal omvat (het terrein van de volmacht,
waarop titel 3.3 betrekking heeft), maar ook het geval van handelen door
de tussenpersoon in eigen naam.

2. Inderdaad zal de door de Commissie geciteerde rechtspraak, waarin
de cessie ter incasso wordt gezien als een lastgeving om een vordering
in eigen naam te innen, onder het nieuwe recht haar betekenis
behouden. Zij vindt daar haar wettelijke grondslag in artikel 7.7.1 lid 2
van het onderhavige wetsvoorstel; men zie ook de memorie van
antwoord aan de Tweede Kamer betreffende het vierde gedeelte van de
invoeringswet (wetsvoorstel 17 496), p. 37 onder b, en de lijst van
antwoorden van 16 juni 1987 betreffende dat wetsvoorstel (stuk nr. 28),
p. 4-5, bij art. 3.4.2.2.

Bij de Commissie is de vraag gerezen of hierbij in voorkomend geval
ook de artikelen 7.7.4c en 4b van toepassing zijn, bijv. wanneer de derde
een bankgarantie heeft gesteld, die nog niet aan de lasthebber is doorge–
geven, of wanneer de derde bij vonnis veroordeeld is, maar hij nog niet
heeft voldaan en de lasthebber failleert.

Inderdaad kan in het geval dat de cessionaris ter incasso als
lasthebber in eigen naam met de derde is overeengekomen dat deze een
bankgarantie zal stellen, de lastgever in de in art. 7.7.4b bedoelde
gevallen de vorderingen uit die overeenkomst op de derde op de in dat
artikel aangegeven wijze op zich doen overgaan. Hetzelfde zal gelden
met betrekking tot de rechten die de lasthebber in het kader van zijn last
in eigen naam op de derde heeft verkregen krachtens een vonnis waarbij
deze is veroordeeld; men vergelijke ook artikel 6.2.1.1 lid 1 en artikel
431a Rv, als vastgesteld bij het eerste gedeelte van deze Invoeringswet.
Toepassing van het door de Commissie in dit verband tevens vermelde
art. 7.7.4c betreffende de bevoegdheid van de derde om de rechten die
de lasthebber tegen de lastgever heeft, jegens deze laatste uit te
oefenen, lijkt echter moeilijk voorstelbaar. Bij een incasso-opdracht laat
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zich immers moeilijk voorstellen dat de lasthebber dergelijke rechten
jegens de lastgever verkrijgt.

3. De regeling betreffende lastgeving bevat inderdaad geen bepaling
als art. 6.4.1.3. Dat sluit niet elke mogelijkheid van een verplichting tot
schadevergoeding als daar bedoeld uit. Deze kan immers voortvloeien uit
het bepaalde in artikel 6.5.3.1, zulks naar gelang van de omstandigheden
van het geval. Nu het bij lastgeving slechts om het verrichten van rechts–
handelingen gaat, zijn hier gevallen van deze aard, die een zekere
gevaarssituatie veronderstellen, hoogstens sporadisch te verwachten.
Een wettelijke voorziening te dier zake kan daarom beter in het kader van
de regeling betreffende opdracht in het algemeen worden bezien.

4. Art. 7.7.1.9 van het voorontwerp is ontworpen tegen een andere
achtergrond dan de inmiddels tot stand gekomen artikelen 3.10.4A.1 e.v.
in verbinding met de artikelen 6.1.6A. 1 e.v. en 6.5.4.2 e.v., waarin een
algemene regeling betreffende het retentierecht is opgenomen, die tot
gevolg heeft dat ook de lasthebber ter zake van de zaken die hij uit
hoofde van de lastgeving onder zich krijgt, jegens de lastgever een reten–
tierecht heeft. Artikel 7.7.1.9 is daarom als overbodig geschrapt, zoals
ook het aanvankelijk in artikel 7.7.3.2 opgenomen retentierecht niet in
wetsontwerp 17 779 overgenomen is. Om vergelijkbare redenen is in het
onderhavige ontwerp voorts art. 1650 BW vervallen en was reeds eerder
het huidige artikel 1 766 niet in titel 7.9 overgenomen. Men zie de
toelichting bij het voorontwerp van Boek 7, p. 1022, slot eerste alinea,
en de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer betreffende het
onderhavige wetsontwerp, p. 15-16, waar tevens is uiteengezet waarom
voor het retentierecht van artikel 7.9.9 lid 3 wél een afzonderlijke
bepaling nodig is geacht. De schrapping van artikel 7.7.1.9 past derhalve
geheel in het stelsel dat bij de benoemde overeenkomsten op dit punt in
het algemeen gevolgd is.

Juist is dat, met name voor wat betreft de vraag of een advocaat of
een accountant retentierecht kan uitoefenen op de stukken die hem met
het oog op de behandeling van een zaak door de cliënt zijn toevertrouwd,
thans verschil van mening bestaat. Deze kwestie hangt evenwel samen
met hetgeen van deze beroepsbeoefenaren, in het licht van de aard van
hun beroep en de met een behoorlijke beroepsuitoefening samenhan–
gende eisen van redelijkheid en billijkheid, mag worden gevergd. Wat
hier geldt, zal afhangen van de omstandigheden van het geval. De
regeling van de artikelen 3.10.4A.1 e.v. in verhouding met de aange–
haalde bepalingen van Boek 6 bieden voldoende ruimte om hiermee
rekening te houden, ook al dient uitgangspunt te zijn dat de lasthebber
aan die bepalingen in beginsel een retentierecht ontleent.

5a. In het geval dat een minderjarige als lasthebber optreedt, zal de
lastgevingsovereenkomst vernietigbaar zijn. Heeft hij tevens de last
uitgevoerd en heeft hij daarbij in naarn van de lastgever met of jegens
een derde een rechtshandeling verricht, dan brengt artikel 3.3 4 mee dat
de geldigheid van die tussen de lastgever en de derde tot stand gekomen
rechtshandeling - waarbij de belangen van de minderjarige zelf niet
betrokken zijn - door de vernietiging van de lastgevingsovereenkomst
niet wordt aangetast. De vernietigbaarheid strekt immers slechts ter
bescherming van de minderjarige en kan derhalve beperkt blijven tot de
interne verhouding. Men zie Parlementaire Geschiedenis Boek 3, p 270
en de toelichting op het voorontwerp van Boek 7, p. 1001, derde en
vierde hele alinea.

Anders gaat het in het geval dat de last door de minderjarige in eigen
naam is uitgevoerd. Anders dan in het eerste geval zijn zijn belangen hier
ook bij de in eigen naam verrichte rechtshandeling met de derde
betrokken. Zijn bescherming eist derhalve dat ook deze handeling van
zijn zijde aan vernietiging bloot staat; men zie ook Parlementaire
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Geschiedenis van Boek 3, p. 283, derde alinea van de M.v.A. II bij art.
3.3.9.

Een en ander brengt mee dat een regel als die art. 3.3.4. in titel 3.3
wéi, maar in titel 7.7 niet op haar plaats is.

5b. Artikel 7.7.6 betreft de overeenkomstige toepassing van de lastge–
vingsbepalingen pp andere overeenkomsten. De bepalingen betreffende
volmacht zijn in het geval dat de lastgeving de bevoegdheid geeft om in
naam van de lastgever te handelen, rechtstreeks van toepassing; men zie
de toelichting op het voorontwerp, p. 1001, derde hele alinea.

Aan een bepaling betreffende loon bestaat bij volmacht geen behoefte.
Volmacht betreft immers slechts het verlenen van de bevoegdheid aan
een ander om in naam van de volmachtgever rechtshandelingen te
verrichten (artikel 3.1.1 lid 1). De vraag of loon verschuldigd is zal
afhangen van de overeenkomst in het kader waarvan de volmacht
verleend werd. Toepassing van art. 7.7.1d op het gehele terrein van titel
3.3 zou daarmee niet stroken; hetzelfde geldt voor artikel 7.7.5a, dat
eveneens loon betreft.

Soortgelijke overwegingen gelden voorts voor artikel 7.7.4d, voor
zover dit afwijkt van de voor volmacht geldende regels van artikel 3.3.11
onder c en d. Een afwijking ligt in het bijzonder besloten in artikel 7.7.4d
lid 2. Maar deze behoort niet buiten het in dat lid bedoelde bijzondere
lastgevingsgeval te gelden. Voor zover de lastgeving volgens dat lid niet
kan worden opgezegd, blijft ook de daarop stoelende volmacht in stand.
Ook daarvoor is geen bepaling in titel 3.3 nodig.

6. De Commissie vestigde de aandacht op de opvatting van Van
Zeben-Veldhuis, Compendium bijzondere overeenkomsten, 1988, blz.
279 e.v. (noot 20) dat art. 7.7.4 gemakkelijk kan worden ontdoken. Op
de aangehaalde plaats merkt Veldhuis op dat dit kan geschieden
wanneer de makelaar zich tot bemiddeling beperkt. Hierbij wordt echter
over het hoofd gezien dat art. 7.7.4 van overeenkomstige toepassing is
op bemiddeling. In wetsvoorstel 17 779 is daartoe art. 7.7.4.3
opgenomen; blijkens artikel II van wetsvoorstel 19 385 inzake
tweezijdige courtageberekening wordt een bepaling van dezelfde
strekking toegevoegd aan art. 7.7.4.

De vraag of de eis van schriftelijke toestemming een voldoende
waarborg vormt, moet bevestigend worden beantwoord. Daarbij moet
enerzijds worden bedacht dat het te ver zou gaan de figuur van het
«twee heren dienen» geheel te verbieden (zie de toelichting op art.
7.7.2.4, blz. 1003), en anderzijds dat men die toestemming niet mag
afleiden uit het enkele feit dat de lastgever bijv. de algemene
voorwaarden van een makelaar heeft aanvaard waarin een desbetref–
fende verklaring is opgenomen. Immers, waar de wet ter bescherming
van de lastgever het vereiste van schriftelijke toestemming stelt, kan niet
worden aanvaard dat die lastgever zonder meer aan een daartoe strek–
kende clausule in algemene voorwaarden is gebonden, zelfs dan indien -
in de woorden van art. 6.5.2A.2 bij het sluiten van de overeenkomst de
gebruiker (i.c. de makelaar) begreep of moest begrijpen dat de lastgever
de inhoud ervan niet kende. Derhalve moet de vraag of (schriftelijke)
toestemming is verleend worden beoordeeld aan de hand van de
algemene artikelen 3.2.2. en 3.2.3.

7. Verwezen kan worden naar het onder 6 opgemerkte. Tot andere
opmerkingen geeft wetsvoorstel 19 385 mij geen aanleiding

8. De Commissie vroeg of in een geval als aan de orde was in HR 16
juni 1989, R.v.d.W 1989, 170 (ANVR/Martinair) de art. 7.7.4b en 4c een
oplossing bieden, en met name of de passagiers op basis van art. 4c hun
rechten uit de overeenkomst met de touroperator in beginsel jegens
Martinair zouden kunnen uitoefenen. Deze vraag moet ontkennend
worden beantwoord. In de eerste plaats was de tussen de touroperator
en Martinair gesloten overeenkomst niet een overeenkomst van
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lastgeving doch een charterovereenkomst (dus een vervoersovereen–
komst), zodat art. 7.7.4c noch rechtstreeks noch analogisch van
toepassing zou zijn (zie art. 7.7.6 lid 2). In de tweede plaats was
Martinair - ook indien zij als lastgever te beschouwen zou zijn - niet
jegens de touroperator gehouden te presteren in de zin van art. 4c lid 1
in fine, aangezien zij geen betaling voor het vervoer had ontvangen;
hierop had zij zich ook jegens de passagiers kunnen beroepen.

Titel 7.9 (Bewaarneming)

1. Het werk ter voorbereiding aan het wetsvoorstel betreffende de
hotelhouder is niet voortgezet als gevolg van het feit dat inmiddels
steeds meer twijfel is ontstaan over de vraag of aan een nadere regeling
van dit onderwerp op nationaal gebied behoefte is. Bovendien bestaat
verband met de algemene materie van de reisovereenkomst, op welk
gebied wel wetgeving in voorbereiding is, maar nog geen eindresultaat is
bereikt.

2. Ingestemd kan worden met de mening van Kleijn dat onder hotel–
houder degenen vallen die er hun beroep van maken in hun inrichting
nachtverblijf te verschaffen voor een of meer nachten, onverschillig of
het om een luxe hotel, een familiepension of een volkslogement gaat.
Gaat het evenwel om een woonpension in de zin van een bedrijf waar
kamers krachtens overeenkomst voor langere tijd ter bewoning worden
gegeven, al of niet met verstrekking van maaltijden, dan zal voor de
toepassing van de specifieke regels van artikel 7.9.9 geen reden zijn.

3. Inderdaad is de hoofdgedachte van de huidige artikelen 1746-1748
BW in artikel 7.9.9 gehandhaafd. Dit is blijkens de memorie van
toelichting bij wetsontwerp 17 779, p. 20-21, geschied om een onnodige
breuk met het huidige recht te vermijden en de aansluiting te behouden
met het Franse en Belgische recht, waarin dezelfde gedachte bij de daar
aangebrachte wijzigingen van 1972 en 1973 eveneens gehandhaafd is.

De gedachte van deze bepalingen laat zich evenwel niet zonder meer
uitbreiden tot de andere gevallen van dienstverlening die de Commissie
ter sprake heeft gebracht. De stukken of zaken die in het kader van een
overeenkomst van lastgeving, opdracht of aanneming van werk ter
beschikking worden gesteld aan een belastingconsulent, accountant,
advocaat, notaris, bedrijfsadviseur of computerspecialist zullen door deze
wel zorgvuldig dienen te worden behandeld (artikel 6.1.6.1), maar
rekening moet worden gehouden met het feit dat zij in de eerste plaats
ter beschikking van dienstverlener worden gesteld, opdat deze die
stukken of zaken bij de uitvoering van zijn taak gebruikt. Daarmee is de
overeenstemming met bewaargeving in beginsel verbroken, nu de
bewaarnemer in beginsel reeds in zijn verplichtingen zal tekortschieten
door het enkele feit dat hij tot gebruik van de betreffende zaak overgaat;
men zie artikel 7.9.4 lid 1.

Het geval van de bagage van de reiziger die krachtens een vervoers–
overeenkomst wordt vervoerd, vertoont een grotere overeenkomst met
dat van de hotelhouder, maar wordt in Boek 8 afzonderlijk geregeld; men
zie artikelen 8.2.4A.7 (binnenlands openbaar personenvervoer),
8.5.3.6-13 (personenvervoer over zee), 8.10.3.6-11 (personenvervoer
over de binnenwateren) en 8.13.3.10-11 (personenvervoer over de weg),
welke regelingen aansluiting zoeken bij de op dit punt bestaande
verdragen.

Voor wat betreft de gevallen van een bij de kapper gestolen jas en van
de bagage van de patiënt tijdens ziekenhuisopname, ook hier komt gelijk–
stelling met het geval; van art. 7.9.9 niet verhelderend voor. Of de
kapper aansprakelijk is voor de diefstal van een door de klant meege–
brachte jas, zal sterk van de omstandigheden afhangen, in het bijzonder
van de vraag of de kapper of zijn personeel enig verwijt treft. Bij de
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bagage van de patiënt kunnen zich wel op het geval van art. 7.9.9 gelij–
kende situaties voordoen, maar zal tevens met andere omstandigheden
rekening moeten worden gehouden. Enerzijds zal bij de door het zieken–
huispersoneel in acht te nemen zorg rekening moeten worden gehouden
met de omstandigheid dat de patiënt zelf niet in staat is de meege–
brachte zaken, bijv. kleding en toiletartikelen, uit te pakken, op te bergen
en in het oog te houden. Anderzijds zal rekening moeten worden
gehouden met het feit dat die zaken vaak door het ziekenhuispersoneel
ten behoeve van de patiënt zullen moeten worden gebruikt of, in verband
met de orde in het ziekenhuis of de patiëntenzorg in het algemeen, zullen
moeten worden verplaatst, schoon gehouden of opgeruimd. Wat geldt in
geval van beschadiging of verloren gaan van dergelijke zaken, kan
daarom moeilijk anders worden beoordeeld dan aan de hand van
algemene regels als de artikelen 6.1.8.1 -3a.

4a. Uit de artikelen 7.9.4 leden 2 en 3 en artikel 7.9.8 vloeit voort dat
zich vaak het geval voor zal doen dat in geval van schade aan een in
onderbewaring gegeven zaak zowel de bewaarnemer als de onderbe–
waarnemer aansprakelijk is. Uit artikel 6.1.9.8 lid 1 volgt dan dat zij
hoofdelijk voor de vergoeding van de schade verbonden zijn.

4b. Inderdaad is niet uitgesloten dat de onderbewaarnemer een
persoon is die beantwoordt aan de omschrijving in de aanhef van artikel
6.3.2.3 («een niet ondergeschikte die in opdracht van een ander
werkzaamheden ter uitoefening van diens bedrijf verricht»). In dat geval
zal de aansprakelijkheid van de bewaarnemer voor een fout van de
onderbewaarnemer ook op dit artikel kunnen worden gegrond, zij het dat
de bewaarnemer ook tegenover die vordering verweren aan zijn overeen–
komst met de bewaargever zal kunnen ontlenen, zoals ook het
uitgangspunt van art. 7.9.8 is. Naast hem zal - hoofdelijk - ook de onder–
bewaarnemer aansprakelijk zijn, die zich, nu hij geen ondergeschikte is,
niet op artikel 6.5.3.8a kan beroepen.

Minder voor de hand ligt dat de bewaarnemer een overeenkomst van
onderbewaarneming met een ondergeschikte in de zin van artikel
6.3.2.2. sluit. Wordt een ondergeschikte feitelijk met de bewaring belast,
dan zal dit er op neerkomen dat hij de betreffende werkzaamheden uit
hoofde van zijn dienstbetrekking verricht. Zou hij daarbij een fout maken
en op grond daarvan persoonlijk door de bewaargever worden aange–
sproken, dan zal hij zich tegenover deze wel op art. 6.5.3.8a kunnen
beroepen. Zou in een enkel geval toch moeten worden aangenomen dat
tussen de bewaarnemer en zijn ondergeschikte een afzonderlijke
overeenkomst van onderbewaarneming tot stand gekomen is, dan zal dit
overigens, voor wat betreft de aansprakelijkheid van de ondergeschikte,
weinig verschil maken; artikel 7.9.8 lid 1 leidt immers tot vrijwel
hetzelfde resultaat. Voorts zal het enkele feit dat de ondergeschikte
tevens onderbewaarnemer is, geen beletsel behoeven te zijn voor de
toepassing van het beginsel dat uitdrukking heeft gevonden in artikel
6.3.2.2. lid 3 en in artikel 1639da, als in het onderhavige wetsontwerp
voorgesteld, in het bijzonder wanneer tussen de onderbewaarneming en
de dienstbetrekking een nauw verband bestaat, zoals vermoedelijk
uitgangspunt van de door de Commissie gestelde vraag was.

Titel 7.14 (Borgtocht)

1. Zoals in de memorie van toelichting bij wetsontwerp 17 779, p. 24,
nader is uiteengezet, staat het aan de borg vrij om dezelfde verweren te
voeren als de hoofdschuldenaar ten dienste staan, maar doet hij dat op
eigen risico. Ook de regel betreffende opschortingsrechten van artikel
7.14.1.3 lid 3 gaat van deze hoofdregel uit. Blijkt de opschortingsgrond
achteraf ondeugdelijk, dan heeft de borg de gevolgen daarvan te dragen.
Dit vloeit uit de aard van de borgtocht voort, wanneer het de hoofdschul–

Eerste Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 17896, nr. 37a



denaar is, die heeft opgeschort en de borg zijn verweer daaraan heeft
geconformeerd. Daarmee strookt dat dit ook geldt, wanneer de borg het
aan de hoofdschuldenaar naar zijn oordeel toekomende opschortings–
recht (bijv. in diens afwezigheid) zelfstandig inroept.

Een en ander neemt echter niet weg dat in geval van een betwisting
van de hoofdvordering door de hoofdschuldenaar, de eisen van
redelijkheid en billijkheid er aan in de weg kunnen staan dat de schuld–
eiser aan wie de borg een bankgarantie of een depot van het betreffende
bedrag bij een bank heeft aangeboden, deze borg niettemin tot betaling
aanspreekt, eer ter zake van die betwisting een rechtelijke uitspraak is
verkregen. Wat hier geldt zal van de omstandigheden afhangen, zoals de
aard van de betwisting en de mogelijkheid binnen een redelijke tijd een
uitspraak tegen de hoofdschuldenaar te verkrijgen.

2. Voor het standpunt van Asser-Kleijn, 1988, p.105, dat een verbin–
tenis uit spel en weddenschap niet door een borgtocht afdwingbaar kan
worden gemaakt, valt, mede in het licht van art. 1827 BW, veel te
zeggen. Voorop moet worden gesteld dat het karakter van een dergelijke
verbintenis naar huidig recht omstreden is. Zij wordt door sommigen
gezien als een natuurlijke verbintenis, door anderen als een figuur van
eigen aard waarbij de afdwingbaarheid ontbreekt, maar die overigens
niet met een natuurlijke verbintenis gelijk gesteld kan worden, een
oplossing waaraan ook in titel 7.16 van het voorontwerp betreffende
Boek 7 de voorkeur is gegeven onder meer met het oog op het uitsluiten
van de mogelijkheid van versterking; men zie de toelichting bij het
voorontwerp, p. 1153, in het bijzonder noot 7, alsmede Wessels,
Bijzondere contracten XIII, aantekening 2 bij artikel 1828. Zo naar huidig
recht van een natuurlijke verbintenis sprake is, heeft deze in elk geval
een bijzonder karakter dat de door Asser-Kleijn en de daar geciteerde
schrijvers voorgestane bijzondere regel kan rechtvaardigen.

Voor hetgeen ter zake van de versterking van een natuurlijke verbin–
tenis door borgtocht in het algemeen geldt, moge worden verwezen naar
de uiteenzetting in de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer
betreffende het onderhavige wetsvoorstel, p. 17-18, punt 2.

3. Vervolgens heeft de Commissie de wenselijkheid van de regel van
artikel 7.14.1.4 aan de orde gesteld, zulks in verband met de betwisting
daarvan door Wessels in diens dissertatie.

Voorop moet worden gesteld dat artikel 7.14.1.4 alleen het geval
betreft dat de voltooiing van de verjaring tot stand komt, nadat de
overeenkomst van borgtocht is gesloten. Door die voltooiing gaat dan de
borgtocht teniet. In deze situatie geldt ook het in de toelichting op het
voorontwerp gegeven argument dat het niet redelijk is dat de crediteur
die stilzit en de vordering tegen de hoofdschuldenaar laat verjaren, wel
van de borg nog betaling kan verlangen.

Het artikel heeft evenwel geen betrekking op het geval dat een
borgtocht wordt gegeven voor een natuurlijke verbintenis, ontstaan
doordat de verjaring vóór het verlenen van de borgtocht reeds voltooid
was. Hier geldt hetgeen ter zake van borgtocht voor natuurlijke verbinte–
nissen in het algemeen geldt. Indien de borg bereid is de natuurlijke
verbintenis door middel van de borgtocht te versterken, is het niet
onredelijk dat hij, bij zijn eventuele regres op de hoofdschuldenaar,
daarvan dan ook de gevolgen heeft te dragen. Onbevredigend zou voorts
de in het stelsel van Wessels besloten liggende uitkomst zijn dat de
hoofdschuldenaar, in weerwil van de hoofdregel van artikel 7.14.3.4, na
de voltooiing van de verjaring nog wel aangesproken zou kunnen worden
uit een borgtocht die buiten hem om eveneens na die voltooiing Is
totstandgekomen. Een dergelijke mogelijkheid zou ook licht tot
misbruiken kunnen leiden.

Een en ander lijkt in resultaat overeen te komen met wat kennelijk ook
de Commissie voor ogen stond.
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4. Het stemt tot verheugenis dat de Commissie zich met de hier
weergegeven regeling en het antwoord van de regering op de bij artikel
88 gerezen vragen heeft kunnen verenigen.

De Minister van Justitie,
F. Korthals Altes
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