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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
26824  Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring van het Burgerlijk 

Wetboek voor gevallen van verborgen schade door letsel of overlijden 
 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 14 december 2000 met 
algemene stemmen aangenomen. 
 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Considerans en Artikel I 
7→8 (Weekers c.s.) 
Dit amendement strekt er toe om de verjaringstermijn van de rechtsvordering tot vergoeding 
van personenschade van minderjarigen op te schorten tot vijf jaren na de dag waarop de 
minderjarigen meerderjarig zijn geworden. Onder het huidige recht kan de vordering tot 
vergoeding van personenschade gedurende de minderjarigheid van het slachtoffer verjaren. 
Wanneer de ouders of wettelijk vertegenwoordigers om hen moverende redenen nalaten 
binnen 5 jaren na het ontstaan en bekend worden van de schade, een schadevergoedingsactie 
in te stellen en de vordering jegens de aansprakelijke persoon mitsdien verjaart, rest het kind 
slechts de mogelijkheid zijn ouders c.q. wettelijk vertegenwoordiger aan te spreken omdat zij 
de juridische belangen van het kind niet op behoorlijke wijze hebben waargenomen. Dit is 
ongewenst gelet op de verstoring van de familierechtelijke betrekkingen als gevolg van een 
rechtsvordering. Bovendien lijkt het rechtvaardiger de last bij de daadwerkelijke veroorzaker 
van de schade te leggen. Indien dit amendement wordt aangenomen komt de aanhef van dit 
wetsvoorstel te luiden: Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het 
Burgerlijk Wetboek voor gevallen van verborgen schade door letsel of overlijden en van 
letselschade bij minderjarigheid. 
met algemene stemmen aangenomen 
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Artikel I 
9 (Dittrich c.s.) 
Bij personenschade is het van belang in de wettekst enige objectivering aan te brengen. De 
regering geeft de objectivering alleen in de memorie van toelichting en de nota naar 
aanleiding van het verslag aan. Uitgangspunt voor de beoordeling door de rechter van de 
personenschade is op welk moment de benadeelde, gelet op zijn subjectieve kenmerken en 
omstandigheden, redelijkerwijs bekend kon zijn geweest met de feiten aan de hand van welke 
hij kon vaststellen wanneer de schadebrengende gebeurtenis zich heeft voorgedaan en wie hij 
voor zijn schade aansprakelijk kon stellen. 
met algemene stemmen aangenomen 
 
 
 
VERWORPEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel II 
6 (De Wit) 
Het voorgestelde artikel 310 lid 5 heeft slechts werking voor de toekomst, namelijk alleen 
degenen die na de datum van inwerking treden worden blootgesteld aan asbest en daardoor 
b.v. een asbestziekte oplopen kunnen daarop een beroep doen. De kans op blootstelling aan 
asbest in de toekomst is klein gelet op de vele maatregelen (waaronder wetgeving) die 
inmiddels getroffen zijn om dit te voorkomen. De grote groep van asbestslachtoffers die tegen 
de verjaring aanloopt betreft degenen die inmiddels lijden aan een asbestziekte respectievelijk 
zijn blootgesteld aan asbest vóór de datum van in werking treden van het onderhavige 
wetsvoorstel. Zij kunnen echter geen beroep doen op het nieuwe artikel 310 lid 5. 
De bedoeling van het voorgestelde amendement is de nieuwe verjaringstermijn ook van 
toepassing te doen zijn op deze groep asbestslachtoffers door daaraan onmiddellijke werking 
te verlenen. 
verworpen, voor; SP en GroenLinks 
 
 


