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 aan De leden van de vaste commissies voor 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Justitie 

Herziene versie ivm toevoeging commissie Justitie 

 datum 22 september 2009 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

31833 Wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek in 

verband met de totstandbrenging van een inlenersaansprakelijkheid met 

betrekking tot de voldoening van het toepasselijke minimumloon en de 

toepasselijke minimumvakantiebijslag 

 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 17 september 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, 

GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor. 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel I en II 

7( Ulenbelt) 

Door dit amendement krijgt de uitzendkracht het recht om de inlener hoofdelijk 

aansprakelijk te stellen voor uitbetaling van het CAO-loon indien een CAO van toepassing 

is. De beperking in het wetsvoorstel tot het kunnen verhalen van het minimumloon doet 

onrecht aan de positie van de uitzendkracht. De uitzendkracht moet het CAO-loon waar hij 

recht op heeft in voorkomende gevallen kunnen verhalen. CAO-lonen zijn door algemeen 

verbindend verklaring collectieve normen die in de rechtspraktijk goed hanteerbaar zijn. 

Indien dit amendement wordt aangenomen wordt in het opschrift de zinsnede «het 

toepasselijke minimumloon en de toepasselijke minimumvakantiebijslag » vervangen door: 

het toepasselijke minimumloon, het toepasselijke loon op grond van een collectieve 

arbeidsovereenkomst en de toepasselijke minimumvakantiebijslag. 

Verworpen. Voor: SP en de PVV 



 

 datum 22 september 2009 

 blad 2 

 

 

Moties 
 

8 (Van Huijm/Spekman) over het verkennen van de mogelijkheden voor inleners om het 

risico op naheffingen en boetes te elimineren 

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

PVV en het lid Verdonk 

 

9 (Spekman) over de invoering van een progressief boetesysteem 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en 

het lid Verdonk 

 

10 (Spekman/Van Hijum) over boetesysteem voor niet-geregistreerde 

uitzendondernemingen 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en 

het lid Verdonk 


