
Amendementen zijn in de 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 1 juli 2004 

 

Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 

voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

29523  Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met invoering van 

bestuursrechtelijke handhaving (Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen) 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 29 juni 2004 met algemene 

stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. 

 

 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel I onderdeel A 

10 (Bussemaker) 

Dit amendement strekt ertoe de maximale boete bij illegale tewerkstelling te verhogen. De in 

de wet voorgestelde maximale boete komt zo in verhouding tot de overtreding waardoor het 

aantal overtredingen zal verminderen. 

Ingetrokken. 

 

 

Artikel I onderdeel D 

8 → 11 (Bussemaker) 

Dit amendement strekt ertoe de maximale boete te verhogen. De in de wet voorgestelde 

maximale boete komt zo in verhouding tot de overtreding waardoor het aantal overtredingen 

zal verminderen. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en ChristenUnie. 
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Artikel I onderdeel D 

9 → 12 

Dit amendement strekt ertoe de maximale boete te verhogen. De in de wet voorgestelde 

maximale boete komt zo in verhouding tot de overtreding waardoor het aantal overtredingen 

zal verminderen. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie en LPF. 

 

 

 

MOTIES 

 

14 (Weekers/Rambocus) over o.a. de rapportage aan de Kamer inzake implementatie van de 

nieuwe boetesystematiek. 

Aangenomen met algemene stemmen. 

 

XX (Bussemaker/Dijsselbloem) over verhoging feitelijke boete bij het in dienst hebben van 

illegale werknemers van 3500 euro naar 7500 euro. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie en LPF 

 

 


