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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

30678  Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband 

met de invoering van bestuursrechtelijke handhaving 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 10 oktober 2006 met 

algemene stemmen aangenomen 

 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel I, onderdeel C 

Artikel 18C 

9 (Noorman-den Uyl en Van Gent) 

Dit amendement regelt dat huidige bijzondere regeling gehandhaafd blijft. Deze regeling 

zorgt ervoor dat de werknemer aan wie te weinig is betaald, recht heeft op een verhoging van 

het verschuldigde bedrag met 5% per dag. Deze regeling wijkt af van de algemene regeling 

over vertragingsrente bij achterstallige betalingen aan de werknemer (artikel 7:625 BW). 

Invoering van de publiekrechtelijke handhaving is geen reden om de bijzondere regeling te 

laten vervallen mede in het licht van de schade die een werknemer heeft die onder het sociaal 

minimum betaald wordt. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en de Groep Van Oudenallen 

 

Artikel I, onderdeel B, artikel 18P 

10 (Noorman-den Uyl en Van Gent) 

Dit amendement regelt dat de Arbeidsinspectie ook de betrokken werknemer en de 

ondernemingsraad in kennis moeten worden gesteld van een geconstateerde niet naleving. 

Voor de werknemer is dit wellicht in mindere mate nog van belang als de Arbeidsinspectie 

onder de nieuwe regeling niet alleen een boete heeft opgelegd, maar ook een last onder  
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dwangsom tot betaling aan de werknemer van hetgeen deze tekort is gekomen. Dit zorgt 

ervoor dat indien een last onder dwangsom om welke reden dan ook uitblijft, de werknemer 

belang heeft bij de kennisgeving, zowel om alsnog betaling van het tekort te vorderen als die 

nog steeds is uitgebleven alsook om geattendeerd te worden op mogelijke andere 

tekortkomingen van de werkgever in de sfeer van de arbeidsvoorwaarden (waaronder cao-

voorschriften). Eveneens gehandhaafd blijft dat de Arbeidsinspectie de in aanmerking 

komende werkgevers- en werknemersorganisaties van het opleggen van een boete in kennis 

stellen, opdat zij kunnen nagaan of mogelijk ook de (algemeen-verbindend verklaarde) cao 

niet is nageleefd en, als dit blijkt, dienaangaande een vordering kunnen instellen. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en de Groep Van Oudenallen 

 

 

MOTIES 

 

11 (Verburg c.s) om ervoor te zorgen dat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag 

tot handhavingsprioriteiten behoort 

Met algemene stemmen aangenomen 

 


