
Overzicht van   afdeling Inhoudelijke Ondersteuning 

stemmingen in de 
Tweede Kamer 
 
 
 

 
 
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 15 april 2011 

 
 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32418 

Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter 

verkrijging van voldoening buiten rechte  

 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 19 april 2001 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 

Kamer. 

 

 

 
Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

Artikel I, tweede onderdeel 

7 (Ulenbelt) 

Met dit wetsvoorstel worden de buitengerechtelijke incassokosten genormeerd. Het bedrag 

dat maximaal in rekening mag worden gebracht wordt vastgelegd in een algemene 

maatregel van bestuur. Met dit amendement wordt zeker gesteld dat er een algemene 

maatregel van bestuur komt, het is niet nodig hierover onduidelijkheid te laten bestaan. 

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

CDA  

 

 

 



 

 datum 15 april 2011 

 blad 2 

 

 

Artikel I, tweede onderdeel 
9 à 10 à 11 à 15  (Van der Steur en Ulenbelt) 

De samenvoeging van vorderingen te r berekening van de vergoeding van 

buitengerechtelijke incassokosten moet niet afhankelijk worden gesteld van de 

aanmaning. Samenvoeging van vorderingen op dezelfde schuldenaar moet, 

althans voor de berekening van de hoogte van de kosten, altijd gebeuren. 

Dit amendement is gewijzigd in verband met een wetstechnische verbetering; 

vorderingen is vervangen door “vordering”. 
Met algemene stemmen aangenomen 

 

 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel I, tweede onderdeel 

8 (Ulenbelt) 

Voorkomen moet worden dat rekeningen bewust niet worden samengevoegd om de 

incassokosten steeds te kunnen innen. Dit amendement beoogt het samenvoegen van 

vorderingen op dezelfde schuldenaar verplicht te stellen, waarna over het totaalbedrag aan 

openstaande vorderingen incassokosten berekend kunnen worden. 

Ingetrokken 

 

 
Moties 
 

12 (Van der Steur c.s.) over reguleren van de incassokosten  

Aangehouden 

 

13 (Ulenbelt c.s.) over het maximaal toegestane incassotarief 

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

 

14 (Bontes) over een wettelijk beschermde titel 

Aangehouden 

 


