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Aanpassing van Boek 8 van het Burgerlijk
Wetboek en van enige met Boek 8
samenhangende wetten en bepalingen van het
Wetboek van Koophandel, het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek
van Strafrecht aan de Kadasterwet en aan de
Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek
(Aanpassingswet Boek 8)

NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 6 november 1990

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
A. In artikel I in onderdeel B wordt na onderdeel 4 ingevoegd:

4a. Artikel 8.2.4A.5 vervalt.

4b. Lid 2 van artikel 8.2.4A.11 komt te luiden:
2. Dit artikel laat de Elfde Titel A en Afdeling 10A van de Dertiende

Titel van het Tweede Boek van het Wetboek van Koophandel onverlet.

4c. In artikel 8.2.4A.14 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a. De leden 1-3 vervallen.
b. Het cijfer voor het vierde lid wordt vervangen door het cijfer 1.
c. Het vijfde lid wordt vervangen door:
2. In geval van aan de reiziger overkomen letsel en van de dood van

de reiziger zijn de artikelen 6.1.9.11 a en 12 niet van toepassing op de
vorderingen die de vervoerder als wederpartij van een andere vervoerder
tegen deze laatste instelt.

B. In artikel I in onderdeel C wordt na onderdeel 7 ingevoegd:

7a. Artikel 8.3.2.11 vervalt.

C. In artikel I in onderdeel D wordt in onderdeel 1 «8.5.1.7» vervangen
door: 8.5.1.5.

D. In artikel I in onderdeel F wordt onderdeel 22 vervangen door:
22. In artikel 8.8.3.8, eerste lid onder c, wordt «artikel 944»

vervangen door: Afdeling 10A van de Dertiende Titel van het Tweede
Boek.

Aan het artikel wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:
4. Artikel 3.10.3.2 is niet van toepassing.

E. Na artikel I wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
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ARTIKEL IA

De Wet van 23 mei 1990, houdende Invoeringswet Boek 8 BW,
tweede gedeelte, (Stb. 379) wordt als volgt gewijzigd:

In de slotbepalingen worden in artikel I, tweede lid, de woorden «429a
tot en met 429e» vervangen door: 429a tot en met 429r.

F. In artikel III wordt na onderdeel B een nieuw onderdeel toegevoegd,
luidende:

C. Artikel 747 vervalt.

G. In artikel IV wordt na de aanhef ingevoegd:

Artikel 479c vervalt.

Toelichting

A. 1. Voor het vervallen van artikel 8.2.4A.5 moge verwezen worden
naar de memorie van toelichting bij het vervallen van de artikelen 8.5.2.4
en 8.13.3.6.

2. In artikel 8.2.4A.11 werd nog ten onrechte verwezen naar artikel
944 W.v.K. Soortgelijke wijzigingen zijn in het vierde gedeelte Invoering
van Boek 8 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (overgangsrecht en
correcties) (wetsvoorstel 21 265) aangebracht in de artikelen 8.5.2.1b,
8.5.3.19, 8.10.2.1a en 8.10.3.14.

3. Voor de wijziging van artikel 8.2.4A.14 moge verwezen worden
naar de memorie van toelichting bij de artikelen 8.2.4.4 en 8.5.3.22.

B. Artikel 8.3.2.11 kan vervallen in verband met de nadere uitwerking
van artikel 24 Kadasterwet in de in voorbereiding zijnde Maatregel
teboekgestelde schepen 1992.

C. In de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer bij de Invoe–
ringswet Boek 8 BW, tweede deel, (Kamerstuk I 1988-1989, 19 979, nr.
53a) was toegezegd deze fout te herstellen.

D. Zie het hierboven bij A onder 2 opgemerkte.

E. Een kennelijke misslag is hersteld.

F. In titel 3.11 van het nieuwe BW is de bevrijdende verjaring in veel
gevallen vastgesteld op vijf jaar (zie de artikelen 3.11.11, 12, 12a, 13 en
13aa). Het instituut van «eedsverjaring» zoals dat thans in artikel 2010
BW is neergelegd met betrekking tot de rechtsvorderingen behorende bij
de vorderingsrechten van de artikel 2005 tot en met 2008 BW, is daarbij
niet gehandhaafd. Er is geen reden voor de verjaring van rechtsvorde–
ringen uit een verzekeringspolis anders te beslissen. In verband daarmee
is artikel 747 W.v.K. vervallen.

G. In het dertiende deel van de Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw
BW is per abuis bij de aanpassing aan Wetsvoorstel 17 897, betreffende
een Algemene regeling van beslag op loon, sociale uitkeringen en andere
periodieke bepalingen vergeten om art. 479c te schrappen.

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