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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  aangegeven: bijv. 7  8  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 Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
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Betreffende wetsvoorstel: 
 
35335 
Voorstel van wet van de leden Kathmann en Maatoug houdende wijziging van de Wet 
minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de 
invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet 
invoering minimumuurloon) 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 7 juni 2022 aangenomen door de Tweede Kamer. 
Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, 
D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV en Groep Van Haga. 
Tegen: FVD. 
 
 
Ingetrokken amendement 
 
Artikel I, onderdelen A en I 
15  16 (Van Kent en Jasper van Dijk) over het verduidelijken van het loonbegrip 
 
Dit amendement scherpt het loonbegrip in de Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag aan. Dit zorgt voor helderheid, gelijke behandeling en betere 
handhaafbaarheid. Onregelmatigheidstoeslag of bonus kunnen met dit amendement geen 
onderdeel meer vormen van het minimumloon. Ook zonder onregelmatigheidstoeslag of 
bonus moet het niveau van het minimumloon bereikt worden. Indieners vinden dat  
onregelmatigheidstoeslag of bonus niet noodzakelijk zouden moeten zijn voor het behalen 
van het minimumloon niveau. In de praktijk is dit nu soms wel het geval. Dit amendement 
trekt dit voor iedereen gelijk. Zoals dit ook bij regulier salaris gebruikelijk is, wordt over de 
onregelmatigheidstoeslag vakantiegeld gerekend. Wat betreft het rekenen van 
vakantiegeld over dertiende maand en bonus: dit amendement doet op geen enkele voor 
de werknemer nadelige wijze afbreuk aan bestaande afspraken en gebruiken. Daarnaast 



 

 datum 7 juni 2022 

 blad 2 
 

 
 

verduidelijkt dit amendement dat een dertiende maand geen onderdeel vormt van het 
minimumloon. Het minimumloon moet dus ook zonder dertiende maand op het in de wet  
bepaalde niveau zijn. 
Ingetrokken. 
 
 
 
Motie 
 
19 (Van Kent) over onderzoeken welke begrippen toegevoegd, gewijzigd of verhelderd 
moeten worden voor helderheid, gelijke behandeling en betere handhaafbaarheid van het 
wml 
Met algemene stemmen aangenomen. 


