
Amendementen zijn in de volgorde van stemming – op artikelnummer – weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. 
Vervangen amendementen zijn d.m.v. een → aangegeven: bijv. 7 → 8→ 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op 
zijn beurt vervangen is door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De 
stemmingslijsten worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.  
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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 

30137  Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de wet tot vaststelling van 
titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het nieuwe Burgerlijk 
Wetboek (Invoeringswet titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek) 

 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 11 oktober 2005 met 
algemene stemmen aangenomen. 
 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel IV, onderdeel A 
12→13 (Jan de Vries c.s.) 
Indieners achten het van belang dat zoveel mogelijk mededelingen van de verzekeraar aan de 
verzekeringnemer ook langs elektronische weg kunnen worden verzonden. Dat geldt zeker 
voor die mededelingen waarbij de verzekeringnemer expliciet heeft aangegeven verzending 
langs elektronische weg te willen. Deze uitgangspunten zien de indieners graag vertaald in de 
algemene maatregel van bestuur. Vanwege dit belang hechten zij er aan dat het ontwerp van 
de algemene maatregel van bestuur die daarvoor de basis en nadere voorwaarden biedt, aan de 
beide kamers der Staten-Generaal wordt overgelegd. 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel IV, onderdeel A 
10→11→14→16 (Heemskerk) 
Dit amendement gaat ervan uit dat het verstrekken van de polis en de polisvoorwaarden steeds 
langs elektronische weg mogelijk is, indien partijen zulks overeengekomen zijn. Andere 
mededelingen, hetzij van de verzekeraar, hetzij van de verzekeringnemer, verzekerde of de tot 
uitkering gerechtigde kunnen ook elektronisch worden uitgewisseld, eveneens onder de 
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voorwaarde dat partijen zulks overeengekomen zijn. Bij algemene maatregel van bestuur 
kunnen ten aanzien van die andere mededelingen nadere regels worden gesteld. Hierbij valt te 
denken aan het doen van een beroep op verzwijging door de verzekeraar of het in kennis 
stellen van de verzekeringnemer van premieachterstand.  
Het is de bedoeling dat bij algemene maatregel van bestuur terughoudend gebruik gemaakt 
wordt aan het stellen van nadere regels. Alleen in die gevallen waarin evident sprake is van 
een groot belang voor de bij de verzekering betrokken personen, is het gerechtvaardigd af te 
wijken van de hoofdregel dat partijen zelf kunnen overeenkomen dat de informatie-
uitwisseling langs elektronische weg willen laten plaatsvinden. 
Achtergronden 
Elektronische informatie-uitwisseling in het kader van overeenkomsten neemt de laatste tijd 
een grote vlucht. Dit geldt ook voor verzekeringen. Met het oog op deze ontwikkelingen 
dienen de bepalingen met betrekking tot de overeenkomst van verzekering in het Burgerlijk 
Wetboek (titel 7.17) toekomstbestendig te zijn. Een en ander past bij het door de regering 
uitgesproken streven om het privaatrecht zoveel mogelijk geschikt te doen zijn voor het 
elektronische rechtsverkeer (Eerste Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 28 197, C, p. 6). 
Om een mogelijk kwetsbare verzekeringnemer te beschermen wordt een extra waarborg 
ingebouwd zodat de verzekeringnemer de mogelijkheid behoudt om te allen tijde de 
informatieverstrekking (alsnog) schriftelijk te ontvangen (een ‘opting out’). 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, Groep Wilders, LPF en 
Groep Nawijn 
 
 
MOTIES 
 
15→.. (Heemskerk) over een elektronische verzekeringsovereenkomst 
Aangenomen met algemene stemmen 


