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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 
d.m.v. een à aangegeven: bijv. 7 à 8 à 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie  voor 

Justitie 

 

 datum 16 oktober 2009 

 
 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

30520 Voorstel van wet van het lid Van Dam houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 

van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij 

lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten) 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
 

Het wetsvoorstel is op 15 oktober 2009 met algemene stemmen aangenomen door de 
Tweede Kamer.  

 
Aangenomen amendement 
 

Artikel II, onderdeel A, punt 2 
16?19 (Aasted Madsen-Van Stiphout en Vroonhoven-Kok) 
Dit amendement bewerkstelligt dat een algemene voorwaarde die  inhoudt dat een 
abonnement met een beperkte looptijd ter kennismaking na afloop van die termijn wordt 
voortgezet, wordt aangemerkt als onredelijk bezwarend. In geval van een dergelijk 
proefabonnement dient de overeenkomst na de aangegane duur te eindigen en zal voor 
voortzetting een nieuwe overeenkomst moeten worden aangegaan. De  beperkte duur zal 
verschillend kunnen zijn naar gelang van de frequentie waarmee het blad verschijnt. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid 
Verdonk 
 
Ingetrokken amendementen 
 
Artikel II, onderdeel A 
12 (Van Vroonhoven-Kok) 



 

 blad 2 

 

 

Dit amendement voorziet in een ondergrens. Voor bedragen van ten hoogste € 25 blijft de 
huidige tekst van artikel 236, onder j, gehandhaafd. Indien abonnementen, 
lidmaatschappen en jaarkaarten van b.v. culturele  en maatschappelijke organisaties € 25 
niet te boven gaan, blijven zij buiten de werking van het in het wetsvoorstel met 
betrekking tot stilzwijgende verlenging of vernieuwing bepaalde. 
Ingetrokken 
 
Considerans en artikel II, onderdeel A, punt 1 
13 (Van Vroonhoven-Kok) 
Het wetsvoorstel bestaat uit twee elementen. Enerzijds beperkt het de stilzwijgende 
verlenging van abonnementen en lidmaatschappen tot maximaal drie maanden. 
Daarbovenop komt een verruiming van de opzeggingsmogelijkheden door de consument. 
Dat is dubbelop. Dit amendement beperkt de werking van het wetsvoorstel tot het laatste  
gedeelte. Daarmee wordt de facto hetzelfde bereikt. Indien dit amendement wordt 
aangenomen vervalt in het opschrift «stilzwijgende verlenging». 
Ingetrokken 
 
 
Moties 
 

15 (Van der Ham en Vos) om de effecten van de wetswijziging voor tijdschriften en 

dagbladen te evalueren 

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

CDA en het lid Verdonk 


