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Betreffende wetsvoorstel: 

 

33623 

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het van 

toepassing verklaren van die wet op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 10 oktober 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. SGP, 

ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor. 

 

 

Aangenomen amendement 

 

Invoegen nieuw artikel Ia 

8 (Heerma en Van Weyenberg) over evaluatie van de wet 

 

Met dit amendement wordt een evaluatie van de wet mogelijk gemaakt. Met als doel om 

eventuele negatieve of onverwachte gevolgen van de wet op de arbeidsmarkt te 

beoordelen en daarbij te bezien of met deze wet daadwerkelijk schijnconstructies worden 

tegengegaan en er geen banen verloren gaan. 

Aangenomen. Voor: SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA 

en PvdD. 

 

 

Ingetrokken amendement 

 

Artikel I, onderdeel A 

7 (Van Weyenberg) dat regelt dat arbeid van bijkomstige aard conform de huidige criteria 

uitgezonderd blijft van het minimumloon 

 

Nu is het zo dat arbeid van bijkomstige aard wordt uitgezonderd van het minimumloon. 

Het minimumloon geldt alleen als wordt voldaan aan voorwaarden betreffende de duur van 

de arbeidsverhouding (ten minste drie maanden, waarbij de periode gedurende welke geen 



 

 blad 2 

 

 

arbeid wordt verricht minder dan 31 dagen bedraagt) en de duur van de arbeid (gemiddeld 

ten minste vijf uren per week). Door dit wetsvoorstel gaat arbeid van bijkomstige aard ook 

onder de verplichtingen met betrekking tot het minimumloon vallen.  

 

Dit amendement regelt dat arbeid van bijkomstige aard conform de huidige criteria 

uitgezonderd blijft van het minimumloon. In de Memorie van Toelichting wordt namelijk 

niet overtuigend beargumenteerd dat deze uitzonderingsgrond leidt tot oneigenlijk gebruik 

met als doel ontwijking van het minimumloon. De Raad van State maakt hier ook kritische 

kanttekeningen over. De indiener van dit amendement is van mening dat in dergelijke 

gevallen zeer terughoudend omgegaan moet worden met extra regels.  

Ingetrokken. 

 

 


