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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
27084      Wijziging van de titels 6 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (rechten en  
                plichten echtgenoten en geregistreerde partners) 
 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 12 december 2000 
aangenomen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, PvdA, D66 en VVD stemden voor. 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel I, onderdeel A, artikel 82 
8 (Dittrich) 
Artikel 82 ziet niet alleen op de lichamelijke en geestelijke verzorging en opvoeding van de 
kinderen, maar ook op de financiële kant daarvan. Dit amendement verduidelijkt de wettekst. 
Aangenomen, voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66 en VVD 
 
 
Artikel I, onderdeel D en artikel II 
9 (O.P.G. Vos) 
Dit amendement strekt er toe de hoofdelijke aansprakelijkheid van echtgenoten voor de voor 
de gewone gang van de huishouding aangegane verbintenissen, die in het wetsvoorstel is 
vervallen, te herstellen. Daarnaast is het gewenst zeker te stellen dat dit ook geldt indien 
echtgenoten niet woonachtig zijn op hetzelfde adres. Het algemene overeenkomstenrecht 
biedt hiertoe niet in alle gevallen bescherming voor de crediteur. 
aangenomen, voor: SP, VVD, CDA, GPV, RPF en SGP 
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VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel I, onderdelen B, C en H 
7 (Van der Staaij c.s.) 
Dit amendement maakt het schrappen van de samenwoningsplicht en de daarmee verband 
houdende bepalingen ongedaan. De samenwonings-plicht vormt een waardevol juridisch 
kenmerk van het huwelijk en bepaalt mede de betekenis daarvan. Ook elders in de 
regelgeving worden rechtsgevolgen verbonden aan het samenwonen van de echtgenoten. De 
huidige regelgeving biedt reeds een uitzondering op de plicht tot samenwoning als gewichtige 
redenen zich daartegen verzetten. 
verworpen, voor: CDA, GPV, RPF en SGP 
 
 
 
 
 
 
 


