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19983 Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en 
van de Organisatiewet Sociale Verzekering betreffende 
de verplichting van de werkgever tot opgave van het 
loon 

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 

I. Inleiding 

In het kader van een beleid dat erop gericht is misbruik en oneigenlijk 
gebruik van de sociale zekerheid zoveel mogelijk tegen te gaan is het 
noodzakelijk dat de wet voldoende waarborgen bevat dat de premie, voor 
welker betaling de werkgever aansprakelijk is, ook tijdig en naar behoren 
kan worden vastgesteld. Gebleken is dat de Coördinatiewet Sociale 
Verzekering (de Coördinatiewet) in samenhang met de Organisatiewet 
Sociale Verzekering (de Organisatiewet) op dit punt tekort schiet, en dat 
hierdoor een correcte betaling van premie te vaak uitblijft. 

De oorzaken hiervan zijn gelegen in het feit dat de verplichtingen van de 
werkgever niet nauwkeurig genoeg omschreven zijn, terwijl er bovendien 
van de (lage) strafsancties onvoldoende preventieve werking uitgaat. Het 
niet of onvolledig nakomen van de voorschiften met betrekking tot het 
voeren van een loonadministratie die hiervan het gevolg is, leidt ertoe dat 
minder premie wordt geïnd dan verschuldigd is, en dat de inning van 
verschuldigde premie vertraging ondervindt. Met name bij malafide 
werkgevers leidt het niet (tijdig) doen van loonopgaven ertoe dat veel 
premie voor de uitvoeringsorganen van de sociale verzekeringswetgeving 
verloren gaat. Omdat deze werkgevers, die veelal gebruik maken van een 
besloten vennootschap, of een andere rechtspersoon vaak slechts gedurende 
korte periodes onder de vlag van de zelfde rechtspersoon opereren, is het 
nodig dat de uitvoeringsorganen zo spoedig mogelijk over loonopgaven 
kunnen beschikken. Het gevolg van het ontbreken van een adequate 
regeling op dit punt leidt ertoe dat de kosten van niet of te laat geïnde 
premies op de lange termijn door verhoogde premies worden afgewenteld 
op die werkgevers die wel bij of krachtens de Coördinatiewet gestelde 
verplichtingen voldoen, waardoor zij en dus ook de bij hen in dienst zijnde 
werknemers onnodig meer premie betalen. De doelstelling van dit wets-
voorstel is te bevorderen dat de premieplicht wordt nagekomen door een 
tijdige en nauwkeurige vaststelling en inning van de premies. Daartoe 
beoogt het de mogelijkheid te scheppen voor de bedrijfsverenigingen om 
administratieve boetes op te leggen. Tevens wordt voorgesteld de strafbe-
paling in de Coördinatiewet uit te breiden en aan te scherpen. 

Daarnaast wordt wat betreft de sancties gestreefd naar een betere 
afstemming op de belastingwetgeving, evenwel met instandhouding van 
het eigen heffingssysteem. Voorts bevordert dit wetsvoorstel de mogelijk-
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heid een premie-inningssysteem tot stand te brengen dat een betere 
aansluiting kan geven bij de hedendaagse wijze van heffing van voorschot-
premies en de daaromtrent levende verlangens in de uitvoeringsorganisa-
ties. Er wordt naar gestreefd te komen tot een situatie waarin de voorschot-
premies de definitieve premies zoveel mogelijk benaderen. 

Door een verbetering van de verstrekking van loonopgaven wordt bereikt 
dat de fluctuaties in het personeelsbestand en de hoogte van de lonen 
eerder bij de uitvoeringsorganen bekend zullen zijn. 

Verwacht mag worden dat de hier voorgestelde maatregelen het 
voor de uitvoeringsorganen beter mogelijk maken doeltreffend op te 
treden, indien aan de premiebetalingsverplichting niet of niet tijdig wordt 
voldaan. 

Dit wetsvoorstel moet daarom mede worden gezien in samenhang met 
een aantal andere regelingen in het kader van de bestrijding van misbruik 
en oneigenlijk gebruik. Ik verwijs hierbij naar de op 1 juli 1982 in werking 
getreden wet van 4 juni 1981, Stb. 370, de z.g. Wet op de ketenaansprake-
lijkheid, het op 15 december 1980 ingediende wetsontwerp inzake de 
aansprakelijkheid van bestuurders van rechtspersonen voor sociale 
premies en loon- en omzetbelasting (kamerstukken II, 1980-1981,16530), 
het op 16 februari 1981 ingediende wetsvoorstel inzake de algemene 
aansprakelijkheid van oprichters, bestuurders en commisarissen van 
rechtspersonen (kamerstukken II, 1980-1981, 16631) en op de in voorberei-
ding zijnde mogelijkheid tot het aansprakelijk stellen van werknemers voor 
het werknemersdeel van niet betaalde sociale premies. 

Snelle invoering van deze aanpassing van de Coördinatiewet is mede 
van groot belang voor de effectieve toepassing van genoemde wettelijke 
maatregelen. 

Ook van de zijde der Tweede Kamer is hier, in de uitgebreide commissie-
vergaderingen van 30 mei en 13 juni 1983 inzake Misbruik en Oneigenlijk 
gebruik (kamerstukken II, 1982-1983, Bijzondere Commissie 17 050 en 
17 522, UCV 40 en 44, blz. 14, 31, 39, 52) op aangedrongen. Met dit wets-
ontwerp hopen wij voldaan te hebben aan de wens van de Tweede Kamer, 
namelijk op korte termijn te komen met een duidelijke regeling van de 
verplichtingen van de werkgever inzake het doen van loonopgave. 

Tot slot dient nog vermeld te worden, dat ook de Commissie Vermindering 
en Vereenvoudiging van overheidsregelen dit wetsvoorstel positief heeft 
beoordeeld; (commissie-Geelhoed, kamerstukken II, 1983-1984, 17931, nr. 
9, blz. 187 e.v.). De commissie-Geelhoed was van oordeel dat dit wetsvoorstel 
voor een groot deel voldoet aan de criteria, die zij daarvoor, gezien haar 
taakopdracht, heeft opgesteld. 

In haar advies heeft de commissie gewezen op enige onderdelen waarop 
verbeteringen mogelijk waren. 

II. De huidige bepalingen van de Coördinatiewet en de Organisatiewet 

Ingevolge artikel 10 van de Coördinatiewet is de werkgever verplicht een 
loonadministratie te voeren die voldoet aan door het uitvoeringsorgaan, 
waarbij hij is aangesloten, te stellen voorschriften. Voorts is hij verplicht 
desgevraagd loonopgaven te doen aan het uitvoeringsorgaan. Artikel 18 
Coördinatiewet bedreigt met hechtenis van ten hoogste één maand of een 
geldboete van ten hoogste honderd gulden de werkgever die één of meer 
voorschriften, welke door het uitvoeringsorgaan krachtens artikel 10 zijn 
gegeven, niet of niet tijdig nakomt. Dit feit is een overtreding. Het eerste 
belangrijke probleem met betrekking tot deze artikelen is, dat de op het feit 
gestelde straf niet voldoet. Van een geldboete van ten hoogste honderd 
gulden of hechtenis van een maand voor werkgevers die zich niet aan de 
voorschriften krachtens artikel 10 houden, gaat niet veel preventieve 
werking uit, gezien het belang dat daar tegenover kan staan. Weliswaar 
verhoogt het bij de Wet vermogenssancties ingevoerde nieuwe artikel ?3, 
zesde lid, Wetboek van Strafrecht (Stb. 1983, 153) deze boete tot vijfhonderd 
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gulden maar van artikel 18 gaat toch de suggestie uit dat het hier om een 
lichte overtreding gaat, terwijl ook de afschrikwekkende werking van een 
boete van vijfhonderd gulden in een aantal gevallen gering is. 

Verhoging van de maximaal op te leggen geldboete is daarom een eerste 
vereiste. Zelfs in niet ernstige gevallen kan het bedrag van de als gevolg 
van het niet of onjuist verstrekken van gegevens niet afgedragen premie 
gemakkelijk een veelvoud van vijfhonderd gulden bedragen. Verder dient 
de strafbepaling de mogelijkheid te bieden afhankelijk van opzet de 
strafmaat te differentiëren. In ernstige gevallen, waar het ontdoken premie-
bedrag door malafide handelingen zeer hoog kan oplopen, kan niet langer 
sprake zijn van een overtreding, maar dienen deze benadelingshandelingen 
als een misdrijf bestempeld te worden, en dient een daarop afgestemde 
straf mogelijk te zijn. 

Een tweede reden om tot aanpassing van artikel 10 te komen is gelegen 
in de wijze, waarop de voorschriften zijn vastgelegd. Bij besluit van de 
Staatssecretaris van Sociale Zaken van 31 december 1953 (Stcrt. 1954, 1) is 
bepaald dat de voorschriften bedoeld in artikel 10 Coördinatiewet door het 
uitvoeringsorgaan in overeenstemming met de Sociale Verzekeringsraad 
(SVR) worden vastgesteld en een bepaalde, in het besluit geregelde 
minimuminhoud moeten hebben. Dit betreft o.a. de verplichting tot het 
bijhouden van een loonstaat en een verzamelloonstaat volgens een model 
dat door de SVR, in overeenstemming met de Minister van Financiën, 
wordt vastgesteld, de mogelijkheden van ontheffing van het bijhouden van 
loonstaten, het op verzoek inzenden van de verzamelloonstaten en de 
verplichting tot het spontaan inzenden van de verzamelloonstaten. 

Aan deze voorschriften is door een aantal bedrijfsverenigingen in het 
verleden op verschillende wijzen uitvoering gegeven. 

Een aantal onderdelen van deze voorschriften was echter niet formeel 
goedgekeurd door de SVR, terwijl het in enige gevallen niet meer mogelijk 
bleek na te gaan of die goedkeuring gegeven was. Sommige voorschriften 
bleken meer te zijn vastgelegd in opdrachten en vragen op de verzamel-
loonstaat, handleidingen en statutaire bepalingen. In een later stadium zijn 
weliswaar bij een groot aantal bedrijfsverenigingen veelal conform een 
door de Federatie van bedrijfsverenigingen vastgesteld model alsnog 
loonadministratievoorschriften opgesteld, maar uit een oogpunt van 
rechtszekerheid is het - zeker nu overtreding van de voorschriften met veel 
zwaardere straffen bedreigd zal gaan worden - noodzakelijk de wettelijke 
voorwaarden centraal en uniform te regelen. Het bedrijfsleven heeft er 
belang bij te weten waar men aan toe is. Het zou onjuist zijn indien ten 
gevolge van de verschillen die zouden kunnen optreden in voorschriften 
van bedrijfsverenigingen een handeling in één bepaalde bedrijfstak een 
misdrijf zou zijn, en in een andere niet. 

Samenvattend kan over de huidige artikelen 10 en 18 van de Coördinatie-
wet worden gezegd dat zij niet duidelijk genoeg uitgewerkt zijn, en dat de 
sanctie op overtreding ervan niet passend is, hetgeen een krachtig optreden 
in geval van malversaties aanzienlijk bemoeilijkt. Een effectieve fraudebe-
strijding vereist een wetgeving die duidelijke voorschriften stelt voor 
verplichtingen waaraan voldaan moet worden en aangepaste sancties als 
men hieraan niet voldoet. 

III. Advies Sociale Verzekeringsraad 

Bovenstaande situatie was aanleiding te komen met een voorstel tot 
aanpassing van de Coördinatiewet en Organisatiewet. Op 14 maart 1980 
heeft de eerste ondergetekende daartoe aan de SVR een voorontwerp van 
wet tot wijziging van deze wetten, hoofdzakelijk op het punt van de ver-
plichting van de werkgever tot het voeren van een loonadministratie en het 
doen van opgave daarvan, doen toekomen. 

Dit voorontwerp bevatte, evenals het thans voorliggende wetsvoorstel, 
de volgende hoofdpunten: 

a. de verplichtingen van artikel 10 Coördinatiewet worden duidelijker 
omschreven. Het stellen van voorschriften inzake artikel 10 wordt een 
bevoegdheid van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
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b. Evenals de fiscus krijgt de bedrijfsvereniging de bevoegdheid hoge 
administratieve boeten op te leggen. 

c. De strafbepaling van artikel 18 Coördinatiewet wordt verzwaard en 
uitgebreid. 

d. De mogelijkheid tot inzage in boeken en bescheiden door de uitvoe-
ringsorganen van de sociale zekerheid wordt door aanpassing van de 
Organisatiewet vergroot. 

Op 14 april 1981 bracht de SVR zijn advies uit over het voorontwerp. 
Met betrekking tot het onder a genoemde zag de Raad het als een 

voordeel dat door wijziging van artikel 10 van de Coördinatiewet daadwer-
kelijk nadere regels zouden kunnen worden gesteld; iets dat niet alle 
bedrijfsverenigingen tot dan toe gedaan hadden. De Raad wees er terecht 
op d a t - hoewel de mogelijkheid tot bedrijfstaksgewijze aanpassingen 
opengelaten zou moeten worden - er voor gewaakt moet worden teveel 
onderling afwijkende loonvoorschriften te treffen, waardoor de voorgestelde 
wijziging haar doel voorbij zou schieten. Kritiek had de Raad op de in het 
voorontwerp gegeven uitwerking van de punten b en c. 

Deze kritiek betrof voornamelijk de coördinatie met de belastingwetgeving 
zoals vastgelegd in de artikelen 21 en 68 van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen (AWR). Uitdrukkelijk wees de SVR op het principiële 
onderscheid dat bestaat tussen de heffing van loonbelasting en de heffing 
van sociale premies voor de werknemersverzekeringen. 

In het eerste geval is sprake van een afdrachtbelasting, terwijl bij premie-
heffing een aanslag wordt opgelegd. In de praktijk is echter - aldus de 
Raad - bij de heffing van de werknemerspremies in materiële zin steeds 
meer overeenstemming ontstaan met het afdrachtsysteem van de loonbe-
lasting. De Raad was van oordeel dat in het uiteindelijke wetsontwerp 
duidelijk een keuze ten principale moest worden gemaakt: öf formele 
coördinatie met het systeem van afdrachtbelastingen, of formele discoördi-
natie, waarbij een zo groot mogelijke coördinatie in materiële zin zou 
moeten worden nagestreefd. In dit kader wees de SVR op een aantal 
punten waarop de voorgestelde wetstekst van de Coördinatiewet afweek 
van de AWR. Het betrof hier de minimale hoogte van de administratieve 
boete (in het voorstel 5 procent), het feit dat artikel 21 AWR een imperatieve 
verhoging van 100 procent voorschreef, terwijl het voorstel de bedrijfsver-
eniging meer mogelijkheden tot differentiatie gaf, de duur van de verjarings-
termijn van artikel 13 Coördinatiewet en de afwijkende tekst van artikel 18 
Coördinatiewet vergeleken met artikel 68 AWR. 

In het vervolg van deze toelichting zal op de door de SVR genoemde 
punten nader worden ingegaan. 

IV. Inhoud voorgestelde regeling 

a. De voorschriften inzake de loonadministratie 

Uit een oogpunt van rechtszekerheid is het van belang dat voor het 
gehele bedrijfsleven de voorwaarden voor premieheffing en -vaststelling 
waaraan een werkgever moet voldoen duidelijk en zoveel mogelijk uniform 
worden vastgesteld. Zekerheid over wat verlangd wordt, zal misverstanden 
daarover kunnen voorkomen. 

De verplichting tot het voeren van een loonadministratie, het verlenen 
van inzage daarin en de termijnen voor het doen van loonopgaven zullen 
thans, op basis van deze wet, in één algemene regeling voor alle werkgevers 
worden vastgelegd. De controle op de naleving van de voorschriften zal 
hierdoor kunnen worden verbeterd. 

Extra werkzaamheden zijn voor bonafide werkgevers op dit punt niet te 
verwachten, aangezien zij op basis van de thans geldende voorschriften, de 
benodigde gegevens nu ook al registreren. 
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De centralisatie van de regelgeving maakt het mogelijk een stap te zetten 
in de richting van de coördinatie met de fiscale wetgeving. Nu bij de 
heffing van loonbelasting voor alle bedrijven regelen zijn gesteld op grond 
van een uniform ministerieel besluit valt niet goed in te zien waarom bij de 
premieheffing bedrijfstakgewijze regelingen noodzakelijk zouden zijn. Ook 
uit het feit dat de bedrijfsverenigingen recentelijk nagenoeg dezelfde regels 
hebben vastgesteld blijkt niet van een grote behoefte aan bedrijfstakgewijze 
differentiatie. Hierbij mag niet uit het oog worden verloren, dat het in het 
algemeen niet bepaalde bedrijfstakken zijn waarin men zich meer of 
minder goed aan de voorschriften houdt, maar dat er bepaalde werkgevers 
zijn die het met de regels niet zo nauw nemen. Het zijn deze werkgevers 
voor wie de voorschriften inzake de frequentie en de vorm van de tussentijdse 
loonopgaven in feite worden verzwaard. Onder deze omstandigheden lijkt 
één ministeriële regeling inzichtelijker dan verschillende regelingen van 
bedrijfsverenigingen. Mocht evenwel in de toekomst blijken dat er, bij voor-
beeld in relatie tot een afwijkend premieheffingssysteem, toch een dringende 
behoefte bestaat aan een bedrijfstakgewijze differentiatie, dan laat de thans 
voorgestelde regeling daartoe wel de mogelijkheid open. 

Van belang is in dit verband de adviserende taak van de SVR. Vanwege 
zijn functie als toezichthouder op de uitvoeringsorganen, alsook door zijn 
relatie met het georganiseerde bedrijfsleven, kan de SVR goed beoordelen 
welke specifieke eisen bepaalde bedrijfstakken stellen. 

Naast de verplichting tot het voeren van een loonadministratie is thans in 
artikel 10, onder a, opgenomen de verplichting deze te allen tijde desge-
vraagd ter inzage te geven. 

In de praktijk komt het nogal eens voor dat in het geheel geen administratie 
gevoerd wordt gedurende de meestal korte tijd dat een malafide onderne-
ming bestaat. 

Uit de studie van de Interdepartementale Stuurgroep Misbruik en 
Oneigenlijk gebruik (ISMO) is gebleken (ook de commissie-Geelhoed heeft 
hier in haar advies op gewezen), dat malafide werkgevers zich bij vervolging 
plegen te beroepen op bijvoorbeeld diefstal of verbranding van hun 
loonadministratie. Een tenlastelegging dat geen loonadministratie is 
gevoerd, zou dan tot vrijspraak kunnen leiden omdat zulks moeilijk bewijs-
baar is. 

Door de verplichting inzage te geven, is bij afwezigheid van een loonad-
ministratie aan alle delictsbestanddelen voldaan en is een beroep op 
verdwijnen daarvan buiten de schuld van een verdachte werkgever een 
verweer dat deze als strafuitsluitingsgrond tegenover de rechter aannemelijk 
zal moeten maken. 

b. De administratieve boete 

Tegenover het vervallen van de regelgevende bevoegdheid van de 
bedrijfsverenigingen staat een uitbreiding van de bevoegdheden in 
uitvoerende zin, namelijk het opleggen van administratieve boetes. In de 
huidige tekst van artikel 12 Coördinatiewet is de bevoegdheid van de 
bedrijfsvereniging opgenomen om de premie-aanslag te verhogen met vijf 
procent. Volgens de memorie van toelichting bij het ontwerp Coördinatiewet 
(kamerstukken II, 1952-1953, 3034, 3) was deze verhoging bedoeld om de 
extra kosten te dekken, die voortvloeien uit het feit dat de werkgevers niet 
voldoen aan hun verplichting om loonopgaven te doen en premie te 
betalen. In het eerste lid van de voorgestelde tekst is thans bepaald dat de 
bedrijfsverenigingen ambtshalve de verschuldigde of alsnog verschuldigde 
(voorschot) premie vaststellen die op grond van artikel 12, tweede lid, van 
rechtswege wordt verhoogd met 100 procent, indien de werkgever niet 
voldoet aan de in artikel 10, onder b, bedoelde verplichting. Het is duidelijk 
dat de verhoging hierdoor meestal niet meer in verhouding staat tot de 
gemaakte extra kosten en dat de verhoging het karakter krijgt van een 
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administratieve boete. De mogelijkheid van het belopen van een admini-
stratieve boete is op soortgelijke wijze opgezet als in de belastingwetgeving 
(artikel 21 AWR), in deze zin dat het uitvoeringsorgaan een boete kan 
opleggen indien de werkgever niet aan de verplichtingen, voortvloeiend uit 
artikel 10 Coördinatiewet voldoet. Niet alleen overwegingen van harmoni-
satie liggen hieraan ten grondslag. In de praktijk van de bestrijding van 
misbruik en oneigenlijk gebruik is gebleken dat behoefte bestaat aan meer 
effectieve instrumenten dan waarover de uitvoeringsorganen thans 
beschikken. Een administratieve boete heeft boven strafrechtelijke vervol-
ging als voordeel dat zij sneller kan worden toegepast, terwijl daarmee een 
voor betrokkene stigmatiserende en voor het justitiële apparaat taakver-
zwarende strafrechtelijke procedure voorkomen kan worden. Tegen een 
opgelegde administratieve boete staat, evenals thans tegen de hoogte van 
de premie-aanslag, beroep open bij de raden van beroep en in tweede 
instantie bij de Centrale Raad van Beroep. Indien opzet of grove schuld 
ontbreekt wordt de boete beperkt tot 10 procent van de vastgestelde 
premie. Verder bestaat de mogelijkheid dat bedrijfsverenigingen de 
verhoging van de premie geheel of gedeeltelijk kwijtschelden. 

De minister zal hiervoor, gehoord de SVR, regelen stellen. Bij het opstellen 
van deze regelen zal eveneens aansluiting worden gezocht bij de voor de 
belastingsdienst geldende regelen, zoals vastgesteld bij beschikking van 28 
maart 1984, nr. 583-16855, (Stcrt. 1984, 65), de zogenaamde Leidraad 
administratieve boeten 1984. 

Voorts is gebruik gemaakt van de gelegenheid die deze wetswijziging 
biedt om duidelijkheid te scheppen in de systematiek van de artikelen 11 en 
12. 

In artikel 11, eerste lid, is de algemene bevoegdheid van de bedrijfsvere-
niging vastgelegd om de premie vast te stellen. Het gebruik van het begrip 
«vaststellen van de premie» - dit in tegenstelling tot het onjuiste begrip 
«opleggen van de premie» - duidt op het bijzondere karakter van de 
premiebetaling: van rechtswege dient premie betaald te worden, hoewel 
deze eerst formeel is verschuldigd, nadat de bedrijfsvereniging het bedrag 
van de vastgestelde premie of voorschotpremie aan de betrokken werkgever 
heeft meegedeeld. In verband met dit laatste punt is het verstrekken van 
correcte loonopgaven van groot belang. Anders dan bij de loonbelasting, 
waar de werkgever na aangifte het verschuldigde bedrag zonder meer 
dient te storten, is immers voor de premies werknemersverzekeringen 
vereist, dat de bedrijfsvereniging een premienota toezendt, zowel voor de 
voorschotten als voor de definitieve premie. 

Het derde lid van artikel 11, dat de mededeling van de premievaststelling 
regelt is vernummerd tot vijfde lid, om duidelijker te doen uitkomen dat 
deze mededeling dient te geschieden, zowel voor de premievaststelling 
van het eerste lid, als voor de nadere premievaststelling van het nieuwe 
derde lid (indien te weinig premie werd afgedragen) en het tot vierde lid 
vernummerde oude vijfde lid (indien teveel premie werd afgedragen). 

Eenzelfde opbouw heeft ook artikel 12. Op grond van de eerste drie leden 
wordt de verhoging vastgesteld. Het vierde lid van artikel 12, dat verwijst 
naar het vijfde lid van artikel 11, bepaalt dat de mededeling van een 
vastgestelde verhoging op dezelfde wijze dient te geschieden als die van 
een nadere vaststelling. 

Met betrekking tot de verhouding tussen de artikelen 11 en 12 zij opge-
merkt, dat het verschil tussen de nadere vaststelling van de artikelen 11 en 
12 is gelegen in het feit dat het derde en het vierde lid van artikel 11 
betrekking hebben op alle gevallen waarin een onjuiste premie werd 
vastgesteld, terwijl de werkingssfeer van artikel 12 zich beperkt tot die 
gevallen waarin ten gevolge van foute loonopgaven een onjuist bedrag aan 
premie werd vastgesteld. Anders gezegd: artikel 11 is van toepassing als 
het fouten betreft die in de risicosfeer van de bedrijfsvereniging of derden 
gelegen zijn. 
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Artikel 12 is van toepassing indien het fouten betreft die voor het risico 
van de werkgever zijn. 

De werkbelasting voor de raden van beroep en de Centrale Raad van 
Beroep zal naar verwachting toenemen, nu enerzijds de bedrijfsverenigingen 
veel hogere administratieve boeten kunnen opleggen, anderzijds de 
verplichtingen bij overtreding waarvan een boete kan worden opgelegd 
ook zijn verruimd. Het is niet mogelijk een nauwkeurige opgave van de 
werklastvermeerdering aan te geven omdat onbekend is hoe vaak de 
bedrijfsverenigingen de boete zullen opleggen en hoe vaak daartegen 
beroep zal worden ingesteld. Nu het echter de bedoeling is dat de bedrijfs-
verenigingen de hun verleende bevoegdheden tot fraudebestrijding niet 
onbenut zullen laten, moet rekening worden gehouden met een groter 
aantal beroepen. Het ligt voor de hand een deel van de opbrengst van een 
verscherpte fraudebestrijding ten goede te laten komen aan een eventuele 
uitbreiding, indien deze nodig blijkt, van de raden van beroep en de 
Centrale Raad van Beroep. 

c. De strafbepaling 

Daar het niet altijd goed mogelijk of wenselijk is een administratieve 
boete op te leggen, blijft de strafrechtelijke sanctie behouden. Er zijn nu 
eenmaal een aantal gevallen, waarin de administratieve boete niet het 
geëigende middel tot sanctionering blijkt te zijn. 

Wij denken hierbij aan koppelbaas-praktijken, waarbij ook vaak nog 
andere, en ernstiger, delicten gepleegd worden dan het niet goed bijhouden 
van een loonadministratie. Bij georganiseerde criminaliteit op dit gebied 
achten wij strafrechtelijk ingrijpen niet alleen gewenst, maar ook noodzake-
lijk. Vandaar dat naast de administratieve, ook de strafrechtelijke sanctie 
niet gemist kan worden. 

Op twee punten wordt artikel 18 thans essentieel verbeterd. In de eerste 
plaats wordt de strafmaat bij het niet voldoen aan de verplichtingen van 
artikel 10 Coördinatiewet meer in overeenstemming gebracht met de ernst 
van het delict, en aangepast aan de nieuwe indeling in geldboete-categorieën 
van artikel 23 Wetboek van Strafrecht (W.v.Sr.). Zo wordt op overtreding 
van artikel 18, eerste lid, een geldboete van de derde categorie gesteld, 
hetgeen inhoudt dat de maximale boete van 10 000 gulden kan worden 
opgelegd. 

Begaat een rechtspersoon deze overtreding dan kan ingevolge artikel 23, 
zevende lid, W.v.Sr. een geldboete van de naast-hogere categorie worden 
opgelegd, te weten 25000 gulden. Het nieuwe artikel 18 beoogt ook op 
strafrechtelijk gebied eenheid te scheppen met het bepaalde in de belas-
tingwetgeving. Zo moet men de delictsomschrijving van artikel 18, voor 
zover het betreft het niet juist of onvolledig doen van loonopgave, beschou-
wen als een tegenhanger in de sociale verzekering voor het onjuist of 
onvolledig doen van aangifte als genoemd in het eerste lid van artikel 68 
AWR. In de praktijk zal iemand die een valse loonopgave doet dit zowel 
met betrekking tot de sociale verzekering als de loonbelasting doen. 
Vervolging zal dan meestal op basis van beide strafbepalingen kunnen 
plaatsvinden. Het is daarom gewenst dat beide wetsartikelen zo nauw 
mogelijk aan elkaar aansluiten. Op één punt echter wijkt artikel 18 Coördi-
natiewet af van het huidige artikel 68 AWR. 

Dit betreft het opzettelijk niet voldoen aan de verplichtingen van artikel 
10, dat een misdrijf is geworden. 

In de belastingwetgeving is dit een in artikel 35 Wet op de loonbelasting 
specifiek voor de toepassing van die wet vastgelegd apart strafbaar feit dat 
een veel lichtere strafbepaling heeft. Vooruitlopend op een door de 
Staatssecretaris van Financiën voorgenomen wijziging van de strafbepalin-
gen in de belastingwetgeving, waarbij zal worden voorgesteld het opzettelijk 
niet doen van een aangifte op dezelfde wijze te behandelen als het opzettelijk 
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onjuist doen van een aangifte, wordt in dit wetsontwerp voorgesteld het 
niet doen van loonopgaven gelijkelijk strafbaar te stellen aan het doen van 
valse loonopgaven. Aangezien de schade door beide soorten strafbare 
handelingen even groot kan zijn, dient ook de boete even hoog te zijn. 

Er kan nu een boete van de vierde categorie (f25 000) worden opgelegd, 
terwijl ook hier geldt dat bij strafbaarheid van een rechtspersoon de naast-
hogere categorie van toepassing is (vijfde categorie, maximaal f100 000). 

Is het met de fraude gemoeide bedrag hoger dan de maximaal op te 
leggen geldboete, iets dat bij deze materie zeker niet denkbeeldig is, dan 
bedraagt de maximale boete die kan worden opgelegd éénmaal het bedrag 
van de te weinig betaalde premie. Daarnaast is men natuurlijk ook nog 
verplicht alsnog de bedrijfsvereniging de niet betaalde premie af te dragen. 
Verder is het ook nog mogelijk dat een vrijheidsstraf wordt opgelegd. De 
hoogte daarvan is gebracht op ten hoogste zes maanden in geval van 
overtreding en vier jaar in geval van een misdrijf. Met de bepaling inzake 
een hechtenis van ten hoogste 6 maanden, wordt vooruitgelopen op een 
komende wijziging van artikel 68 AWR. Op dat moment zal een volledige 
coördinatie tussen deze artikelen tot stand zijn gebracht. 

Bij het doen van valse loonopgaven zal ook in de regel het misdrijf van 
artikel 225 Wetboek van Strafrecht (Valsheid in geschrifte) gepleegd worden. 
Een aanvullende strafbepaling in de Coördinatiewet is niettemin toch op 
zijn plaats. Dit enerzijds uit coördinatie-overwegingen met de AWR, en 
anderzijds omdat loonopgave niet altijd noodzakelijkerwijs geheel schriftelijk 
of in een geschrift bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen gedaan 
behoeft te worden. Een tweede punt van verbetering is dat thans uitdrukkelijk 
strafbaar wordt gesteld het niet voeren van een loonadministratie, het niet 
ter inzage geven daarvan, en het niet of niet tijdig opgave doen van het 
loon van de werknemer. In de praktijk is gebleken dat vooral problematisch 
is het vervolgen van werkgevers die in het geheel geen administratie 
voeren. 

Door de bepaling dat niet voldoen aan de verplichtingen van artikel 10 in 
ieder geval een overtreding is, wordt het mogelijk een aanzienlijke boete 
snel op te leggen. Kan bewezen worden dat het feit opzettelijk gepleegd 
werd dan is er sprake van een misdrijf, en kan de zwaardere sanctie volgen. 

De verruimde mogelijkheden tot strafrechtelijk optreden zullen waarschijn-
lijk leiden tot een geringe werkvermeerdering van het strafrechtelijk 
apparaat. Hoewel een krachtig handhavingsbeleid voor ogen staat, wordt 
toch rekening gehouden met slechts een geringe werklastvermeerdering, 
om twee redenen. In de eerste plaats hebben de bedrijfsverenigingen de 
veel ruimere mogelijkheid overtredingen van artikel 10 administratiefrech-
telijk af te doen. In veel gevallen zal deze sanctie passend en toereikend 
zijn. In de tweede plaats zal een strafrechtelijke vervolging op basis van de 
nieuwe bepalingen in de plaats komen van een vervolging thans wegens 
valsheid in geschrifte of oplichting. Door de verminderde bewijsproblemen 
zal enerzijds werk worden bespaard, anderzijds zullen meer zaken kunnen 
worden vervolgd. Waarschijnlijk moet daarom worden gerekend met een 
geringe werkvermeerdering. De veel hogere vrijheidsstraf die is gesteld op 
overtreding van artikel 10 kan, met name wanneer het gaat om een 
opzettelijke overtreding, gezien de prioriteit die aan de fraudebestrijding 
wordt toegekend, leiden tot een zwaardere druk op het gevangeniswezen. 
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Artikelen 

Artikel I 

Coördinatiewet Sociale Verzekering 

ONDERDEEL B 

Artikel 10 

Evenals het huidige artikel 10 bevat dit artikel de verplichting voor de 
werkgever tot het voeren van een loonadministratie en het doen van 
loonopgaven aan het uitvoeringsorgaan. 

Wat de loonadministratie betreft, is de zinsnede «welke voldoet aan het 
door het uitvoeringsorgaan, waarbij hij is aangesloten, te stellen voorschrif-
ten» geschrapt. Zie in dit verband het algemene deel van de toelichting. In 
de plaats daarvan is gekomen: «volgens door Onze minister, gehoord de 
Sociale Verzekeringsraad, te stellen regelen.» Voor het huidige artikel 10 
zijn die regelen opgenomen in het besluit van de Staatssecretaris van 
Sociale Zaken van 31 december 1953, Stcrt. 1954, nr. 1. 

Toegevoegd werd de zinsnede: «en deze desgevraagd aan het uitvoe-
ringsorgaan waarbij hij is aangesloten ter inzage te geven;». 

Deze bepaling maakt het de bedrijfsverenigingen mogelijk te allen tijde 
na te gaan of er een loonadministratie is, ook op momenten dat nog geen 
opgave gedaan behoeft te worden. Uit onderdeel b vloeit voort dat de 
werkgever uit eigen beweging opgave moet doen van het loon van al zijn 
werknemers. Hoewel het de bedoeling is dat dit schriftelijk geschiedt, is dit 
niet met zoveel woorden in de wet opgenomen, om de mogelijkheid open 
te houden dat in de toekomst ook andere betrouwbare middelen daartoe 
(magneetbanden e.d.) gebruikt kunnen worden. 

De huidige bepaling dat loonopgaven door het uitvoeringsorgaan 
moeten worden gevraagd en dat ze binnen de door dat orgaan te stellen 
termijnen moeten worden verstrekt komt te vervallen. 

De loonopgave moet in het vervolg geschieden met inachtneming van 
door de minister, gehoord de Sociale Verzekeringsraad, te stellen regelen. 

Bij die regelen kan de periodiciteit van de opgave zodanig worden 
geregeld dat in de loop van het jaar zich voordoende loonveranderingen, 
welke van invloed kunnen zijn op de (nadere) bepaling van de voorschot-
premie, tijdig aan het uitvoeringsorgaan moeten worden opgegeven. 

C. Artikel 11 

Naast de reeds in de algemene toelichting besproken wijzigingen zijn in 
artikel 11 zodanige wijzigingen aangebracht, dat de in de praktijk gegroeide 
mogelijkheid tot nadere vaststelling van de voorschotpremie nu ook 
uitdrukkelijk in de wet is vastgelegd. 

D. Artikel 12 

Het eerste lid bepaalt dat het uitvoeringsorgaan ambtshalve de premie 
vaststelt indien de werkgever een in artikel 10, onder b, bedoelde loonopgave 
niet verstrekt. 

In het voorontwerp was het uitvoeringsorgaan nog gehouden de werkge-
ver eerst te manen. De SVR heeft er op gewezen, dat dit in strijd is met het 
principe dat opgaven omtrent veranderingen in het loonbedrag spontaan 
verstrekt moeten worden. Voldoet een werkgever niet aan die verplichting 
dan kan de bedrijfsvereniging niet aanmanen, omdat niet bekend is dat er 
in het totaalbedrag van de door de werkgever uitbetaalde lonen verandering 
is opgetreden. 
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Het tweede lid regelt de verhoging van de premie bij het niet voldoen 
aan de verplichtingen van artikel 10. 

Uitgegaan wordt van een imperatieve verhoging van honderd procent 
over de niet betaalde premie, die, indien geen sprake is van opzet of grove 
schuld, beperkt wordt tot tien procent van de premie-aanslag. 

De bepaling dat de verhoging als premie wordt beschouwd, heeft tot 
gevolg dat deze op dezelfde wijze als premie kan worden geïnd, dat daarop 
de termijnen van artikel 13 van de Coördinatiewet van toepassing zijn, en 
dat tegen de verhoging op dezelfde wijze als tegen de hoogte van premie 
beroep kan worden ingesteld. 

Het derde lid opent analoog aan artikel 66 AWR de mogelijkheid om door 
middel van ministeriële regelen tot nadere differentiatie van de hoogte van 
de administratieve boete te komen. 

Het voorkomen van samenloop van de strafsanctie van artikel 18 met de 
administratieve boete is in het vijfde lid geregeld, en is een uitwerking van 
het beginsel dat niemand in dezelfde zaak tweemaal bestraft mag worden. 
(«Ne bis in idem»). 

Een dergelijke anticumulatie-bepaling komt onder meer ook voor in 
artikel 21, tweede lid, AWR. 

Wat betreft de motivering en de uitwerking van de overige in dit artikel 
voorgenomen wijzigingen wordt verwezen naar het algemene deel van de 
memorie van toelichting. 

E. Artikel 13 

In het kader van de harmonisatie tussen de sociale verzekerings- en de 
belastingwetgeving is de termijn van artikel 13, eerste lid, waarna de 
premie niet meer wordt vastgesteld, verlengd tot vijfjaar. Deze termijn was 
drie jaar. Naar aanleiding van het advies van de SVR, die wees op het 
verschil met het bepaalde in de belastingwetgeving, is de termijn verlengd. 
Daarmee is deze nu gelijk aan de naheffingstermijn van artikel 20, derde 
lid, AWR. 

De wijziging van de termijn in het derde lid is hiervan het logisch gevolg: 
zolang de bedrijfsvereniging kan navorderen, moeten werkgevers ten 
onrechte betaalde premie kunnen terugvorderen. 

F en G. Artikelen 16a en 16b 

De wijziging van de artikelen 16a en 16b houdt verband met de wijziging 
van de tekst van de artikelen 10 en 12. 

H. Artikel 18 

Wat betreft de wijziging van het eerste en tweede lid van artikel 18 moge 
worden verwezen naar hoofdstuk IV, onder c, van het algemeen deel van 
deze memorie van toelichting. 

Aan het derde lid is toegevoegd, dat voor de aanwijzing van met opsporing 
belaste personen overeenstemming met de Minister van Justitie vereist is. 

Opname van deze bepaling geschiedt overeenkomstig hetgeen in recente 
wetten met betrekking tot bepalingen inzake opsporingsbevoegdheid 
gebruikelijk is. De reden hiervan is gelegen in het feit dat de Minister van 
Justitie uiteindelijk verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de opsporings-
ambtenaren en het functioneren van het justitiële apparaat in het algemeen. 
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Artikel II 

Organisatiewet Sociale Verzekering 

A. Artikel 56 

Deze wijziging is overeenkomstig die van artikel 18, derde lid, van de 
Coördinatiewet. 

B. Artikel 61, tweede lid 

In het tweede lid is bepaald dat opgaven en inlichtingen, indien dit wordt 
verzocht, schriftelijk verstrekt moeten worden. Voor de vaststelling van de 
premie kan het van groot belang zijn dat de wet een dergelijke verplichting 
bevat. Informatieverstrekking echter kan thans in vele vormen geschieden 
(ccmputerbanden etc). Derhalve is de tekst in die zin uitgebreid, dat 
gegevens ook in andere vorm dan schriftelijk kunnen worden verstrekt. 

Artikel 61, derde lid 

Naast aanpassing in de zin van het tweede lid, is in het derde lid de 
zinsnede «voorzover deze betrekking hebben op de arbeid en het loon van 
een persoon» gewijzigd in «voorzover daaruit gegevens kunnen worden 
ontleend, ter zake van de arbeid en het loon van een persoon». 

De reden van deze wijziging is dat de oude versie zo werd uitgelegd, dat 
een bedrijf slechts inzage diende te verschaffen in de loonadministratie. 
Vooral voor de juiste vaststelling van de premie kan het evenwel van 
belang zijn, dat men inzicht heeft in de structuur van het bedrijf, of dat de 
vraag beantwoord moet worden of wellicht niet ergens anders dan in de 
loonadministratie uitgaven voor personeel geboekt zijn. Daarom is thans 
de inlichtingenverplichting uitgebreid tot alle bescheiden, waaruit zaken 
van belang voor de premieheffing (of ook uitkeringsverlening) kunnen 
blijken. 

Artikel III 

Deze overgangsbepaling is getroffen om te voorkomen dat reeds 
verlopen navorderingstermijnen door inwerkingtreding van deze wet 
alsnog met twee jaar verlengd zouden worden. Nog lopende termijnen 
worden geconverteerd tot langere termijnen. 

Artikel IV 

Sedert de laatste plaatsing van de tekst van de Coördinatiewet in het 
Staatsblad in 1966 is genoemde wet op enige punten nogal ingrijpend 
gewijzigd. Dit artikel voorziet in de publikatie in het Staatsblad van de 
volledige bijgewerkte tekst, zoals die na de onderhavige wijziging zal 
luiden. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18983, nrs. 1-3 15 


