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18983 Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en 
van de Organisatiewet Sociale Verzekering betreffende 
de verplichting van de werkgever tot opgave van het 
loon 

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van Wet tot 
wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en van de Organisatie-
wet Sociale Verzekering betreffende de verplichting van de werkgever tot 
opgave van het loon. 

De toelichtende memorie (en bijlage), die het Wetsvoorstel vergezelt, 
bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

's-Gravenhage, 14 mei 1985 Beatrix 

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses 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 voor de vaststelling 

van de over het loon van werknemers verschuldigde premie sociale 
verzekeringen wenselijk is te bevorderen dat de verplichting van de 
werkgever tot het doen van loonopgave wordt nageleefd, en in verband 
daarmee de Coördinatiewet Sociale Verzekering en de Organisatiewet 
Sociale Verzekering te wijzigen; 

Zo is het, dat Wij, 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 

De Coördinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1966, 64) wordt gewijzigd 
als volgt: 

A. In artikel 1, onder a, wordt «Onze Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid» vervangen door: Onze Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 
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B. Artikel 10 komt te luiden: 
Artikel 10. Een werkgever is verplicht volgens door Onze Minister, 

gehoord de Sociale Verzekeringsraad, te stellen regelen: 
a. een loonadministratie te voeren en deze desgevraagd aan het uitvoe-

ringsorgaan waarbij hij is aangesloten ter inzage te geven; 
b. aan het uitvoeringsorgaan opgave te doen van het door de werknemer 

genoten loon. 

C. Artikel 11, wordt gewijzigd als volgt: 
Het derde, vierde en vijfde lid worden vervangen door: 
3. Indien ten onrechte geen bedrag aan premie is vastgesteld, dan wel 

na de vaststelling van het te betalen bedrag aan premie of voorschotpremie 
blijkt, dat een lager bedrag is vastgesteld dan verschuldigd is, stelt het 
uitvoeringsorgaan het alsnog door de werkgever verschuldigde bedrag aan 
premie of voorschotpremie vast, zowel voor wat betreft de reeds verstreken 
betalingstermijnen als, ten aanzien van de voorschotpremie, voor wat 
betreft de nog resterende periode van het lopende premiebetalingstijdvak. 

4. Indien een hoger bedrag aan premie of voorschotpremie is vastgesteld 
dan verschuldigd is, stelt het uitvoeringsorgaan het verschuldigde op het 
juiste bedrag vast. Het teveel betaalde wordt verrekend, dan wel aan de 
werkgever terugbetaald. 

5. Het uitvoeringsorgaan deelt het te betalen bedrag der premie, onder-
scheidenlijk het bedrag van de voorschotpremie, schriftelijk aan de werkge-
ver mede, met mededeling van de termijn, waarbinnen de betaling moet 
geschieden. 

D. Artikel 12 wordt gewijzigd als volgt: 
1. Het eerste lid komt te luiden: 
1. Indien een werkgever niet, niet juist of niet volledig voldoet aan de in 

artikel 10, aanhef en onder b, bedoelde verplichting stelt het uitvoeringsor-
gaan ambtshalve het verschuldigde of het alsnog verschuldigde bedrag 
aan premie of voorschotpremie vast. 

2. Het tweede lid wordt vernummerd tot zesde lid. Na het eerste lid 
worden vier nieuwe leden ingevoegd, luidende: 

2. De ingevolge het eerste lid vastgestelde premie of voorschotpremie 
wordt verhoogd met 100 procent. Deze verhoging bedraagt tien procent 
doch ten minste vijf gulden, voorzover het niet voldoen aan de in artikel 10, 
aanhef en sub b, bedoelde verplichting niet aan opzet of grove schuld van 
de werkgever is te wijten. De verhoging wordt als premie beschouwd. 

3. Een verhoging als bedoeld in het tweede lid kan door het uitvoerings-
orgaan, volgens door Onze Minister, gehoord de Sociale Verzekeringsraad, 
te stellen regelen, geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden. 

4. Artikel 11, vijfde lid, is ten aanzien van het bepaalde in het eerste, 
tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing. 

5. Indien degene te wiens laste op grond van het eerste lid premie of 
voorschotpremie is vastgesteld, bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak 
terzake van overtreding van artikel 18, eerste of tweede lid, is vrijgesproken, 
ontslagen van rechtsvervolging of veroordeeld, vervalt de verhoging, 
welke haar grond vindt in het feit, terzake waarvan die uitspraak is gewezen. 

3. In het nieuwe zesde lid wordt «in het eerste lid bedoelde verhoging» 
vervangen door: in het tweede lid bedoelde verhoging. 

E. In artikel 13, eerste en derde lid, wordt «drie jaren» telkens vervangen 
door: vijfjaren. 

F. In artikel 16a, eerste lid, wordt de tweede volzin vervangen door: 
De artikelen 10 tot en met 16 zijn ten aanzien van die derde van overeen-

komstige toepassing, met dien verstande dat in artikel 10, onder a, in plaats 
van «een loonadministratie te voeren» wordt gelezen: «een administratie 
te voeren, aan de hand waarvan het door de werknemer genoten loon kan 
worden vastgesteld». 
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G. Artikel 16b wordt gewijzigd als volgt: 
1. In het zesde lid wordt «artikel 12, eerste lid» vervangen door: artikel 

12, tweede lid. 
2. In het tiende lid wordt de eerste volzin vervangen door: 
De artikelen 10 tot en met 16 zijn ten aanzien van de aannemer van 

overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat in artikel 10, onder a, 
in plaats van «een loonadministratie te voeren» wordt gelezen: «een 
administratie te voeren, aan de hand waarvan het bedrag aan loon kan 
worden vastgesteld, dat in de door de aannemer te betalen prijs voor de 
uitvoering van een werk door een onderaannemer is begrepen». 

H. Artikel 18 komt te luiden: 
1. Hij die een der in artikel 10 bedoelde verplichtingen niet, niet juist, of 

niet volledig nakomt, wordt gestraft, hetzij met hechtenis van ten hoogste 
zes maanden en geldboete van de derde categorie, hetzij met een van deze 
straffen. Dit feit is een overtreding. 

2. Hij die opzettelijk een der in artikel 10 bedoelde verplichtingen niet, 
niet juist, of niet volledig nakomt, wordt gestraft, hetzij met gevangenisstraf 
van ten hoogste vier jaren en geldboete van de vierde categorie of, indien 
dit hoger is, eenmaal het bedrag van de te weinig geheven premie, hetzij 
met een van deze straffen. Dit feit is een misdrijf. 

3. Met de opsporing van de in het eerste en tweede lid strafbaar gestelde 
feiten zijn, behalve de ambtenaren, bedoeld in artikel 141 van het Wetboek 
van Strafvordering, belast de door Onze Minister, in overeenstemming met 
Onze Minister van Justitie, aangewezen personen. 

Artikel II 

De Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1952, 344) wordt gewijzigd 
als volgt: 

A. In artikel 56 wordt «de door Onze Minister daartoe aangewezen 
personen» vervangen door: de door Onze Minister, in overeenstemming 
met Onze Minister van Justitie, aangewezen personen. 

B. Artikel 61 wordt gewijzigd als volgt: 
1. In het tweede lid wordt de zinsnede «schriftelijk worden verstrekt» 

vervangen door: schriftelijk of in een andere vorm die redelijkerwijs kan 
worden verlangd worden verstrekt. 

2. In het derde lid wordt de zinsnede «desgevraagd inzage te geven in 
boeken, bescheiden en andere stukken, voorzover deze betrekking hebben 
op» vervangen door: desgevraagd boeken, bescheiden en andere informa-
tiedragers ter inzage en voor het nemen van afschrift ter beschikking te 
stellen en terzake de medewerking te verlenen, die van hem wordt verlangd, 
voorzover daaruit gegevens kunnen worden ontleend ter zake van. 

Artikel III 

De wijzigingen van artikel 13 van de Coördinatiewet Sociale Verzekering 
zoals vervat in Artikel I, onder E, vinden geen toepassing over kalenderjaren, 
welke op de datum van inwerkingtreding van deze wet meer dan drie jaar 
zijn verstreken. 

Artikel IV 

De tekst van de Coördinatiewet Sociale Verzekering wordt door Onze 
Minister van Justitie in het Staatsblad geplaatst. 

Artikel V 

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. 
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat 
alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, 
aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

De Minister van Justitie, 
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