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17896 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 Straf recht, 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 Nieuw
Burgerlijk Wetboek (zevende gedeelte)

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG
Ontvangen 5 december 1989

Ik heb er kennis van genomen dat de Bijzondere Commissie er geen
behoefte aan gevoelt nog nadere vragen naar aanleiding van de Memorie
van Antwoord te stellen.

In antwoord op de vraag welke zij stelt naar aanleiding van het overleg
dat zij met mijn ambtsvoorganger omtrent de invoeringsdatum van de
Boeken 3, 5 en 6 heeft gevoerd, deel ik het volgende mede.

In dit overleg is overwogen dat deze datum op 1 januari 1992 kan
worden gesteld, indien vóór het einde van 1989 van de ingediende
wetsontwerpen slechts die betreffende het overgangsrecht bij de Eerste
Kamer aanhangig zouden zijn; er resteren dat alleen nog enige
ontwerpen van technische aard (de zgn. bezemwet, de aanpassing van
Boek 8 en de Invoeringswet Kadasterwet).

Met dit resultaat van het overleg kan ook ik mij geheel verenigen.
Geconstateerd kan worden dat aan de gestelde voorwaarde wordt
voldaan.

Daar artikel I van het onderhavige wetsontwerp de vervanging van
delen van het oude BW door de Boeken 3, 5 en 6 regelt, ben ik dan ook
voornemens zo spoedig mogelijk nadat het tot wet is verheven, te bevor–
deren dat bij koninklijk besluit 1 januari 1992 wordt aangewezen als de
datum waarop de tot wet geworden gedeelten der Invoeringswet,
alsmede de wet tot vaststelling en invoering van titel 7.1 (koop en ruil)
en de Kadasterwet in werking treden.

De Minister van Justitie,
E. H. M. Hirsch Ballin
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