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1 Samenstelling:
Michiels van Kessenich Hoogendam (CDA),
Mastik-Sonneveldt (PvdA), Heijne Makkreel
(VVD) (voorzitter), Glastra van Loon (D66).
Barendregt (SGP), De Gaay Fortman (PPR),
Vogt (PSP), Schuurman (RPF), Mw Bolding
(CPN) en Van der Jagt (GPV)

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

VERSLAG VAN DE BIJZONDERE COMMISSIE VOOR DE
HERZIENING VAN HET BURGERLIJK WETBOEK1

Vastgesteld 14 november 1989

De commissie heeft met erkentelijkheid kennis genomen van de
Memorie van Antwoord en gevoelt niet de behoefte omtrent de daarin
gegeven antwoorden nog nadere vragen te stellen. Wel wenst de
commissie nog de volgende vraag te stellen.

In eerder in dit jaar met de ambtsvoorganger van de minister gevoerd
mondeling overleg bestond overeenstemming van gevoelen tussen de bij
dat overleg aanwezigen (zulks onder uitdrukkelijk voorbehoud van het
standpunt van de Kamer als zodanig) over de voorwaarden waaraan
diende te zijn voldaan teneinde de overgangstermijn van twee jaar die
aan de invoering van het nieuwe vermogensrecht zou voorafgaan op 1
januari 1990 te doen aanvangen en dus de invoering zelve op 1 januari
1992 te doen geschieden (zie gedrukt stuk Eerste Kamer, vergaderjaar
1988-1989, nr. 46a, pagina 7). Aangenomen dat het onderhavige
wetsvoorstel nog in dit kalenderjaar in het Staatsblad zal kunnen worden
geplaatst, zal daarmee aan deze voorwaarden zijn voldaan. De
commissie zal daarom gaarne van de minister vernemen welk standpunt
hij omtrent de invoeringsdatum inneemt.

Vertrouwende, dat de regering bereid is op het vorenstaande vóór de
openbare beraadslaging schriftelijk te antwoorden acht de commissie die
beraadslaging voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie,
Heijne Makkreel

De bijzonder griffier van de commissie,
Vranken
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