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Wet van 26 oktober 2016 tot wijziging van
Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband
met de uitbreiding van de aansprakelijkheid
voor de voldoening van het verschuldigde loon
aan de werknemer die arbeid verricht ter
uitvoering van een overeenkomst van
goederenvervoer over de weg of een
overeenkomst tot het doen vervoeren van
goederen over de weg
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,
Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enkele
wijzigingen aan te brengen in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in
verband met het uitbreiden van de aansprakelijkheid voor de voldoening
van het verschuldigde loon aan de werknemer die arbeid verricht ter
uitvoering van een overeenkomst van goederenvervoer over de weg of
een overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen over de weg;
Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I
Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 616a wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt «of van aanneming van werk» vervangen door:
of een overeenkomst van aanneming van werk.
2. Aan het eerste lid wordt een zin toegevoegd, luidende:
Indien arbeid wordt verricht in dienst van de werkgever ter uitvoering
van een overeenkomst van goederenvervoer over de weg of een
overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen over de weg zijn de
werkgever en diens wederpartij hoofdelijk aansprakelijk voor de
voldoening van het aan de werknemer verschuldigde loon.
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3. In het tweede lid wordt na «opdrachtgever» ingevoegd: of de
wederpartij.
B
Artikel 616b wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan het eerste lid worden twee zinnen toegevoegd, luidende:
Indien arbeid wordt verricht in dienst van de werkgever ter uitvoering
van een of meer overeenkomsten van goederenvervoer over de weg of
overeenkomsten tot het doen vervoeren van goederen over de weg, zijn,
met inachtneming van de leden 2 tot en met 5, de afzender, de opdrachtgever van de expediteur, de expediteur en de vervoerder die niet de
vervoerovereenkomst heeft gesloten met de afzender, maar aan wie de
vervoerder de uitvoering van het goederenvervoer over de weg heeft
toevertrouwd, aansprakelijk voor de voldoening van het door de
werkgever aan de werknemer verschuldigde loon. Voor de toepassing van
dit artikel en de artikelen 616c tot en met 616e worden de in de vorige zin
genoemde partijen aangemerkt als wederpartij.
2. De aanhef van het tweede lid komt te luiden:
2. Een vordering op grond van lid 1 is telkens alleen mogelijk tegen de
naast hogere opdrachtgever of de naast hogere wederpartij, indien een
vordering op grond van artikel 616a dan wel een vordering tegen de naast
lagere opdrachtgever of de naast lagere wederpartij niet is geslaagd
doordat de werkgever of diens opdrachtgever onderscheidenlijk de naast
lagere opdrachtgever of de wederpartij onderscheidenlijk de naast lagere
wederpartij:.
3. In het tweede lid, onderdeel e, wordt na «opdrachtgever» ingevoegd:
of de wederpartij.
4. In het derde lid wordt na «de opdrachtgever» ingevoegd: of de
wederpartij.
5. De aanhef van het vierde lid komt te luiden:
4. In afwijking van de volgorde op grond van lid 2 kan de werknemer de
opdrachtgever, of de wederpartij, bedoeld in lid 1, die niet handelt in
opdracht van een andere opdrachtgever of wederpartij aansprakelijk
stellen voor de voldoening van het loon, bedoeld in lid 1, indien:.
6. De onderdelen b en c van het vierde lid komen te luiden:
b. de werknemer de opdrachtgever of de wederpartij, bedoeld in de
aanhef, op schriftelijke of elektronische wijze heeft meegedeeld dat hij een
vordering op grond van artikel 616a lid 1 heeft ingesteld of dat hij die niet
heeft kunnen instellen vanwege een omstandigheid als bedoeld in lid 2
onderdeel a;
c. de vordering, overeenkomstig lid 2, telkens is ingesteld tegen de
naast hogere opdrachtgever of de naast hogere wederpartij; en.
7. Het vijfde lid komt te luiden:
5. In afwijking van lid 4 onderdeel d kan de werknemer zes maanden na
de dag waarop de mededeling, bedoeld in lid 4 onderdeel b, is gedaan, de
opdrachtgever of de wederpartij, bedoeld in lid 1, die niet handelt in
opdracht van een andere opdrachtgever of wederpartij aansprakelijk
stellen voor de voldoening van het loon, bedoeld in lid 1, indien de
vordering inhoudt dat gedurende ten minste drie opeenvolgende
maanden, minder dan de helft van het verschuldigde loon of minder dan
70 procent van het toepasselijke minimumloon, bedoeld in artikel 7 van de
Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, is voldaan.

Staatsblad 2016

420

2

C
Artikel 616c wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.
2. In het eerste lid (nieuw) wordt «de arbeidsovereenkomst, de
overeenkomst van opdracht of van aanneming van werk» vervangen
door: de arbeidsovereenkomst, de overeenkomst van opdracht, de
overeenkomst van aanneming van werk, de overeenkomst van goederenvervoer over de weg of de overeenkomst tot het doen vervoeren van
goederen over de weg.
3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Het eerste lid is niet van toepassing op het goederenvervoer over de
weg waarbij de laad- en losplaats buiten Nederland zijn gelegen.
D
In artikel 616d, aanhef en onderdeel b, wordt na «opdrachtgever»
telkens ingevoegd: of de wederpartij.
E
Artikel 616e wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, aanhef, wordt «of werkgever» vervangen door:
, werkgever of iedere wederpartij,.
2. In het eerste lid, onderdeel a, wordt na «gesloten» ingevoegd: of
iedere wederpartij.
3. In het eerste lid, onderdeel b, wordt na «de opdrachtgever»
ingevoegd «of de wederpartij» en wordt na «andere opdrachtgever»
ingevoegd: of wederpartij.
4. In het tweede lid wordt «of aannemer» telkens vervangen door:
, aannemer of wederpartij.

ARTIKEL II
Deze wet is niet van toepassing ten aanzien van loon dat is verschuldigd
over een tijdvak dat ligt voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I.

ARTIKEL III
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip.
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Kamerstuk 34 461

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te Wassenaar, 26 oktober 2016
Willem-Alexander
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
L.F. Asscher
De Minister van Veiligheid en Justitie,
G.A. van der Steur
Uitgegeven de achtste november 2016
De Minister van Veiligheid en Justitie,
G.A. van der Steur
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