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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 

Blijkens de mededeling van de 
Directeur van Uw Kabinet van 20 
december 1984, nr. 126, machtigde 
Uwe Majesteit de Raad van State, zijn 
advies betreffende het bovenvermelde 
ontwerp rechtstreeks aan de eerste 
ondergetekende te doen toekomen. 
Dit advies, gedateerd 18 maart 1985, 
nr. W.12.84.0756/27.5.10, moge ik U 
hierbij aanbieden. 

De Raad van State merkt naar 
aanleiding van dit wetsvoorstel op dat 
naar de mening van de Raad op 
bladzijde 14 van de toelichting ten 
onrechte is vermeld dat de hoogte 
van de vrijheidsstraf ex artikel 18 van 
de Coördinatiewet Sociale Verzekering 
in overeenstemming is met die uit 
artikel 68 Algemene Wet inzake de 
rijksbelastingen (AWR). 

In artikel 68, eerste lid, van de 
huidige AWR'is de hechtenisstraf in 
geval van overtreding (nog) twee 
maanden. De Raad meent, dat met dit 
voorstel wordt vooruitgelopen op een 
komende wijziging van artikel 68 
AWR. 

De beoogde coördinatie tussen 
beide artikelen zal dus in een later 
stadium plaatsvinden. 

De raad beveelt daarom aan de 
betreffende passage in de toelichting 
in deze zin aan te passen. 

Aan deze opmerking van de Raad 
van State is gevolg gegeven. Voorts 
zijn op aanwijzing van de Raad van 
State in de wettekst en de toelichting 
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enkele redactionele wijzigingen 
aangebracht, die overigens geen 
toelichting behoeven. Tot slot is naar 
aanleiding van een opmerking uit de 
uitvoeringspraktijk nog wijziging 
gebracht in artikel I, onderdeel C van 
het voorgestelde artikel II, vierde lid. 
Hier is de laatste zin «Het te veel 
betaalde wordt aan de werkgever 
terugbetaald» gewijzigd in «Het te 
veel betaalde wordt verrekend, dan 
wel aan de werkgever terugbetaald». 
Dit met de bedoeling om buiten 
twijfel te stellen, dat de gegroeide 
praktijk om te veel betaalde voorschot-
premie met andere uitstaande 
vorderingen te verrekenen, ook in de 
toekomst gehandhaafd zal blijven. 

Ik veroorloof mij mede namens de 
Minister van Justitie u in overweging 
te geven, het hierbij gewijzigde 
ontwerp van wet en de daarmee in 
overeenstemming gebrachte memorie 
van toelichting aan de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal te zenden. 

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