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Amendementen zijn in 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 
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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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Justitie 

 

 datum 3 december 2008 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

31358 Wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek teneinde naast het in 

deze bepalingen gestelde vereiste van schriftelijkheid ook ruimte te 

bieden aan de ontwikkelingen op het gebied van het elektronisch 

verkeer 

  

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 2 december 2008 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.   

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

Artikel I en II 

10 ���� 15 (Van Vroonhoven-Kok) 

Het amendement strekt ertoe om – conform het advies van de Raad van State – de 

uitzondering voor akten op het terrein van het familierecht en het erfrecht te schrappen. 

De reden om vast te blijven houden aan deze uitzondering, namelijk dat er geen garantie 

is dat de notaris kan voldoen aan zijn wettelijke plicht tot het bewaren van de akte 

gedurende tientallen jaren, is onvoldoende overtuigend. Anno 2008 moet het mogelijk zijn 

om gegevens langdurig digitaal op te slaan. Het mogelijk maken van elektronische  

onderhandse aktes op het terrein van het familie- en erfrecht zal zowel de notaris als de 

consument extra lasten kunnen besparen. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP, CDA en 

het lid Verdonk 



 

 datum 3 december 2008 

 blad 2 

 

 

 

Artikel II 

16 � 17 � 18 (Van Vroonhoven-Kok) 

Het amendement strekt ertoe om het voor de consument mogelijk te maken een 

verzekeringspolis elektronisch op te zeggen. Immers, nu het voor een 

verzekeringsmaatschappij mogelijk wordt gemaakt om een polis elektronisch te 

verstrekken, vereist het wederkerigheidsprincipe dat het voor de consument mogelijk moet 

zijn om een polis elektronisch op te zeggen. Dit amendement is gewijzigd om 

wetgevingstechnische redenen. De elektronische opzegging door de verzekeringsnemer 

bleek bij nader inzien beter in artikel 7:940 BW geregeld te kunnen worden. 

Aangenomen. Tegen: VVD 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Artikel 1 

11 (Vos) 

Dit amendement beoogt de ontvangstbevestiging opnieuw verplicht te stellen, zoals in het 

oorspronkelijke wetsvoorstel voorzien was. Op deze manier wordt zeker gesteld dat de 

akte daadwerkelijk op het e-mail adres van de geadresseerde terecht is gekomen, met 

name als het gaat om verzekeringspolissen. 

Ingetrokken 

 

Artikel I en II 

12 (Vos) 

Dit amendement beoogt de tekst van het oorspronkelijke wetsvoorstel te herstellen, 

waardoor aktes waarbij particulieren zekerheden stellen schriftelijk moeten zijn. 

Ingetrokken 

 

Artikel II 

13 ���� 14  

Dit gewijzigde amendement beoogt de huidige wettekst te handhaven van art. 6:227a lid 

2. Hierdoor blijven aktes met betrekking tot overeenkomsten die rechten doen ontstaan of 

overdragen ten aanzien van onroerende zaken schriftelijk. Dit geldt ook voor de voorlopige 

koopakte bij de koop van een huis, waarin immers vergaande verplichtingen worden 

aangegaan. Materieel heeft dit amendement dezelfde strekking en uitwerking als het 

amendement op stuk nummer 13. In het gewijzigde amendement komt nadrukkelijker 

naar voren welke onderdelen geschrapt worden, in plaats van welke onderdelen uiteindelijk  

gehandhaafd blijven. 

Ingetrokken 

 


