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Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 1 juli 2004 
 
Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 
voor Justitie 
 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
27244  Wijziging van de Faillissementswet in verband met het bevorderen van de 

effectiviteit van surséance van betaling en faillissement 
 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 29 juni met algemene 
stemmen aangenomen. 
 
 
 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
 
Artikel I onderdelen C, GG en HH 
10 (Jan de Vries en Weekers) 
Het centraal register zou niet noodzakelijkerwijs door de minister moeten worden gehouden. 
Het houden van een register is geen kerntaak voor de minister. Indieners willen het mogelijk 
maken dat het centraal register ook kan worden gehouden door een ander orgaan, dat 
bijvoorbeeld reeds een ander openbaar register houdt. Zo kunnen ook de uitvoeringslasten van 
een centraal register zoveel mogelijk worden beperkt. 
Aangenomen. Voor: GroenLinks, PvdA, D66, Groep Lazrak, VVD, ChristenUnie, SGP, 
CDA en LPF. 
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VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel I onderdeel H 
9 (Jan de Vries en Weekers) 
De zware procedure van het deurwaardersexploot is niet altijd noodzakelijk en leidt dan tot 
overbodige administratieve lasten. Indieners beogen met dit amendement de eigenaar of 
pandhouder de mogelijkheid te bieden zelf te kiezen voor de vorm waarin deze aanspraak 
maakt op afgifte van de zaak. De bewijslast voor het tijdstip waarop de eigenaar of 
pandhouder de zaak opeist ligt volledig bij de eigenaar of pandhouder. 
Ingetrokken. 
 
 
Artikel I onderdelen H en TT 
11 (Jan de Vries) 
Het amendement maakt het de stille pandhouder mogelijk ook tijdens de afkoelingsperiode de 
aan hem verpande vorderingen te innen, zonder dat het volledige bedrag bij de bewaarder 
dient te worden gestort. Een verplichte storting zou niet in het belang zijn van een mogelijke 
voortzetting van de ondernemingsactiviteiten van de schuldenaar, daar zo financiering van die 
voortzetting onnodig wordt belemmerd. 
Ingetrokken. 
 
 
MOTIES 
 
13 (Douma c.s.) over oplossing voor situatie dat werknemers geen uitkering krijgen wanneer 
een beroep loopt tegen het faillissement. 
Ingetrokken. 
 
14 (Douma c.s.) over een speciale werkgroep die de procedures stroomlijnt 
Ingetrokken. 
 
16 (Douma) over afschaffing van de preferente positie van de Belastingdienst 
Van de agenda afgevoerd. 
 
12 (Jan de Vries c.s.) over registratie en afhandeling van klachten over het functioneren van 
bewindvoerders en curatoren 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 
15 (Douma c.s.) over een voorstel voor verbetering en intensivering van de aanpak van 
faillissementsfraude 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
17 → XX (Weekers c.s.) over maatregelen m.b.t. het functioneren van bewindvoerders, 
curatoren en rechters-commissarissen 
Aangenomen. Tegen: LPF 
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