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VOORLOPIG VERSLAG 
Vastgesteld 27 juni 1985 

De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid', belast 
met het voorbereidend onderzoek, brengt van haar voorlopige bevindingen 
als volgt verslag uit. 

1. Algemeen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden met belangstelling kennis 
genomen van het voorliggende wetsvoorstel. Met de doelstellingen van 
het wetsvoorstel konden deze leden instemmen. Wel vroegen zij zich af of 
het kabinet niet te gemakkelijk de weg van zwaardere sancties heeft 
gekozen om misbruik en fraude in de loonadministratie te bestrijden, 
terwijl twee alternatieve mogelijkheden in de memorie van toelichting niet 
nader worden belicht. Dit betreft de mogelijkheid de werknemers een 
grotere rol te geven in de controle op een juiste loonopgave door de 
werkgever alsmede de mogelijkheid de loonadministratie en de wijze van 
premieheffing en premievaststelling te vereenvoudigen ten einde de kans 
op een foutieve loonadministratie te doen afnemen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie constateerden dat in het wetsvoorstel 
niet de verplichting is opgenomen voor de werkgever om een loonopgave 
te verstrekken aan zijn werknemers. Deze leden achtten een dergelijke 
verplichting onontbeerlijk in het kader van een beleid gericht op bestrijding 
van misbruik en oneigenlijk gebruik van de sociale zekerheid, zoals zij in 
dat kader reeds eerder naar voren hadden gebracht. Dit te meer gezien de 
in voorbereiding zijnde mogelijkheid tot het aansprakelijk stellen van 
werknemers voor het werknemersdeel van niet betaalde sociale premies; 
voorwaarde tot invoering daarvan is vanzelfsprekend de verplichting een 
loonopgave uit te reiken. Zij verzochten de bewindslieden deze verplichting 
door middel van een Nota van wijziging in het wetsvoorstel op te nemen. De 
verplichting tot het voeren van een afdoende loonadministratie geldt uit 
hoofde van dit wetsvoorstel eveneens voor uitkeringsinstanties en gemeen-
ten, zo veronderstelden deze leden; voor de verplichting tot het uitreiken 
van een loonopgave aan werknemers en uitkeringsgerechtigden geldt dan 
hetzelfde als hiervoor gesteld werd. 

In de memorie van toelichting wordt geconstateerd dat een correcte 
betaling van premie te vaak uitblijft, doordat de bestaande wetgeving 
te kort schiet. Is onderzoek verricht om deze bewering te kunnen staven? 
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Wat zijn de verschillende redenen dat correcte betaling uitblijft? In welke 
mate is hierbij sprake van opzet of grove schuld? Van de zijde van met 
name de kleine(re) werkgevers wordt vaak vernomen dat het voeren van 
een loonadministratie een zeer ingewikkelde zaak is, die in de loop der tijd 
steeds complexer is geworden. Onjuiste opgaven zouden daarvan steeds 
vaker het gevolg zijn. Ook wordt naar voren gebracht dat wijzigingen in 
belasting- en premieheffing vaak niet tijdig door de verantwoordelijke 
organen aan de werkgever worden doorgegeven, waardoor een juiste 
betaling van premie feitelijk onmogelijk wordt gemaakt. 

Ook het kabinet heeft dit probleem onderkend, gezien zijn streven naar 
verlichting van administratieve verplichtingen en de instelling van de 
Commissie-Grapperhaus. De onderhavige wetgeving lijkt echter geen 
verlichting van administratieve verplichtingen met zich mee te brengen. 

Zagen deze leden dit juist? Gaarne ontvingen zij nadere mededelingen 
met betrekking tot de op grond van het artikel 10 door Onze Minister te 
stellen regelen. Bovendien ontvingen deze leden graag een toelichting op 
het gestelde in de memorie van toelichting (blz. 9) dat voor werkgevers die 
het niet zo nauw nemen «de voorschriften inzake de frequentie en de 
vorm van de tussentijdse loonopgaven in feite worden verzwaard». Betekent 
dit dat één categorie van werkgevers in de toekomst frequenter en meer 
gedetailleerd een loonopgave moet verstrekken? Zal de frequentie en vorm 
van de loonopgave in het algemeen wijziging ondergaan? 

De voorschriften met betrekking tot de loonadministratie worden in de 
huidige situatie vastgesteld in overeenstemming met de Sociale Verzeke-
ringsraad (SVR). De leden van de fractie van de P.v.d.A. waren onaangenaam 
verrast door de opmerking in de memorie van toelichting (blz. 7) dat de 
SVR in enkele gevallen niet meer kan nagaan of hij deze goedkeuring heeft 
verleend. Kennelijk verkeert de administratie van de SVR in een deplorabele 
staat. Bestaan er garanties, gezien de belangrijke positie die de Raad in de 
wetgeving inneemt, dat de administratie wordt verbeterd? 

De leden van de C.D.A.-fractie onderschreven de doelstelling van dit 
wetsvoorstel volledig, naniPi;:k het bevorderen dat de premieplicht wordt 
nagekomen door een tijdige i nauwkeurgie vaststelling en inning van de 
premies. Als een belangrijk punt zagen zij dat de wetswijziging voor 
bonafide werkgevers geringe, dan wel geen gevolgen behoeft te hebben. 
Met andere woorden: zij zagen dit voorstel duidelijk in het kader van de 
bestrijding van misbruik van de sociale wetgeving. 

Om dit doel te bereiken, konden de leden van de C.D.A.-fractie instemmen 
met de mogelijkheid om forse administratieve boetes op te leggen en om 
te komen tot een aanscherping en uitbreiding van de strafbepalingen in de 
Coördinatiewet Sociale Verzekering. Het streven om te komen tot een 
situatie waarin de voorschot-premies de definitieve premies zoveel mogelijk 
benaderen werd door hen positief beoordeeld. Zij namen er eveneens met 
tevredenheid kennis van, dat ook de Commissie Vermindering en Vereen-
voudiging van Overheidsregelen dit voorstel van wet positief heeft beoor-
deeld. 

Ten einde de betekenis van het voorstel te kunnen beoordelen, achtten 
de leden van de C.D.A.-fractie het van belang om een indicatie te krijgen 
hoeveel premies er schattenderwijs niet worden afgedragen, respectievelijk 
hoe groot de afwenteling is, die ten laste van de bonafide bedrijven komt. 

Zij waren het ermee eens dat alle verplichtingen ten aanzien van de 
loonadministratie op basis van deze wet in één algemene regeling voor alle 
werkgevers worden vastgelegd. Het leek hen eveneens logisch dat met 
betrekking tot de administratieve boetes zoveel mogelijk aansluiting 
gezocht wordt bij de voor de belastingdienst geldende regelen. 

De verruimde mogelijkheden tot strafrechtelijk optreden zullen waarschijn-
lijk niet leiden tot een grote werkvermeerdering van het strafrechtelijk 
apparaat. Maar de leden van de C.D.A.-fractie deelden de verwachting dat 
de werklast voor de Raden van Beroep en de Centrale Raad van Beroep 
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daarentegen niet onbelangrijk zal toenemen, wanneer de bed rijf sve ren i-
gingen hogere administratieve boetes kunnen opleggen en de verplichtingen 
bij overtreding waarvan een boete kan worden opgelegd zijn verruimd. 
Tegen deze achtergrond bezien, beoordeelden deze leden de suggestie 
positief om een deel van de opbrengst van een verscherpte fraudebestrijding 
ten goede te doen komen van een uitbreiding van de Raden van Beroep en 
de Centrale Raad van Beroep. Zij vroegen echter wel of het niet wenselijk 
zou zijn alvast - zij het voorzichtig - op deze toeneming van werkzaamheden 
te anticiperen door middel van een aanpassing van de formatie van deze 
instellingen en de werklast van de toch al zwaar belaste Raden van Beroep 
en de Centrale Raad van Beroep niet nog verder te laten cumuleren. 

De leden van de V.V.D.-fractie hadden met instemming kennis genomen 
van het onderhavige wetsvoorstel. Reeds tijdens de uitgebreide commis-
sievergaderingen over misbruik en oneigenlijk gebruik van respectievelijk 
30 mei 1982 en 13 januari 1983 hadden deze leden op de onderhavige 
problematiek gewezen. 

Het wetsvoorstel impliceert, aldus deze leden, centralisatie van regelge-
ving. De memorie van toelichting spreekt over een «zoveel mogelijk» 
uniformeren. Deze uniformering heeft betrekking op de verplichting tot het 
voeren van een loonadministratie, het verlenen van inzage en de termijnen 
voor het doen van loonopgaven. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen de bewindslieden mede te delen 
op welke punten nu nog wel sprake is van beleidsvrijheid met betrekking 
tot regelgeving voor de bedrijfsverenigingen. 

Deze leden waren met de bewindslieden van mening dat de voorgestelde 
uniformering meer effectieve controlemogelijkheden biedt en coördinatie 
met de fiscale wetgeving vergemakkelijkt. 

Zij stemden in met de verruiming van de mogelijkheden tot het opleggen 
van administratieve boetes en met de uitbreiding en aanscherping van de 
strafbepaling. 

2. De voorgestelde regeling 

Met het wetsvoorstel is ondermeer een verbeterde afstemming op de 
belastingwetgeving beoogd, aldus merkten de P.v.d.A.-fractieleden op. Een 
belangrijk artikel daarbij is artikel 12 van de Coördinatiewet Sociale 
Verzekering, die zijn pendant in de belastingwetgeving vindt in artikel 21 
Algemene Wet Rijksbelastingen (AWR). Op één punt is er echter een 
belangrijk verschil, en dat is de kwijtscheldingsmogelijkheid van een 
uitvoeringsorgaan bij een door datzelfde orgaan opgelegde verhoging. 
Deze verhoging kan als oorzaak hebben opzet of grove schuld van de 
werkgever bij het niet nakomen van zijn verplichtingen maar deze verhoging 
kan ook bij een vergissing plaatsvinden. De belastingwetgeving kent een 
dergelijke mogelijkheid voor de inspecteur niet. Wel is er een bezwaar- en 
beroepsprocedure die in hetzelfde kunnen resulteren. Een belangrijk 
verschil tussen de sociale verzekeringswetgeving en de belastingwetgeving 
is in de onderhavige gevallen derhalve dat in de Coördinatiewet Sociale 
Verzekering geen wettelijke procedures zijn vastgelegd betreffende deze 
kwijtschelding (mogelijk worden deze vastgelegd in uitvoeringsrichtlijnen 
die echter de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid per definitie niet dienen 
omdat ze veel moeilijker te achterhalen zijn voor de justitiabelen), terwijl 
dat in de belastingwetgeving wel het geval is (artikel 25 AWR). De leden 
van de fractie van de P.v.d.A. vroegen de bewindslieden alsnog de voor- en 
nadelen van de voorgestelde regeling te heroverwegen en af te wegen 
tegen het belang van harmonisatie met de belastingwetgeving. Of zal in de 
toekomst ook de belastingwetgeving in de zin zoals nu in artikel 12 Coördi-
natiewet Sociale Verzekering voorgesteld worden aangepast? 

De bewindslieden stellen dat het voor de hand ligt 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 
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Beroep en van de Centrale Raad van Beroep. De leden van de P.v.d.A.-fractie 
konden hiermede niet op voorhand instemmen. Zij vroegen het kabinet aan 
te geven op welke wijze dit begrotingstechnisch vorm zal worden gegeven, 
en welke bedragen voorshands hiermee (naar alle waarschijnlijkheid) 
zullen zijn gemoeid. Welk aantal formatieplaatsen is met een eventuele 
uitbreiding gemoeid? Op welk moment zal worden besloten of een deel 
van de opbrengst al dan niet ten goede komt aan eventuele uitbreiding? Is 
het kabinet bereid, zodra deze beslissing is genomen, de Kamer hiervan op 
de hoogte te stellen, zo vroegen deze leden. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie konden instemmen met het voorstel de 
strafbepalingen aan te scherpen en daarnaast de bedrijfsverenigingen de 
mogelijkheid te geven administratieve boetes op te leggen, ingeval de 
werkgever zijn verplichtingen niet juist, niet volledig of in het geheel niet 
nakomt. Ook met de hoogte van de straffen en boetes konden zij instemmen. 
Wel vroegen deze leden of naast een vrijheidsstraf (bij misdrijf) een boete 
die qua hoogte maximaal gelijk is aan het bedrag van de te weinig betaalde 
premie voldoende afschrikkende werking heeft. Indien de «pakkans» voor 
de werkgever minder dan 50% is zal hij wellicht toch geneigd zijn uit een 
oogpunt van economisch gewin desnoods een vrijheidsstraf te riskeren. 
Veel is in dat opzicht afhankelijk van de kans dat frauderende werkgevers 
worden opgespoord. Welke verwachtingen heeft het kabinet in dat opzicht, 
gezien de in het vooruitzicht gestelde uitbreiding van het controlerende en 
opsporende apparaat? Deze leden vroegen het kabinet op dit punt uitgebreid 
in te gaan, en een overzicht van opsporingsactiviteiten te verstrekken. 

De bepalingen met betrekking tot het opzettelijk niet doen van een 
aangifte zullen in de belastingwetgeving worden aangepast, op een wijze 
analoog aan de regeling voorgesteld in dit wetsvoorstel. Wanneer kan het 
voorstel tot wetswijziging bij de Tweede Kamer worden ingediend? Het 
kwam de leden van de fractie van de P.v.d.A. als wenselijk voor de harmo-
nisatie ook in dit opzicht zo spoedig mogelijk af te ronden. Het is niet 
wenselijk te achten discrepanties langere tijd te laten voortbestaan. 

Eenzelfde vraagstelling bestond bij deze leden met betrekking tot de 
komende wijziging van artikel 68 AWR, die in de memorie van toelichting 
wordt aangekondigd. 

De veel hogere vrijheidsstraf die is gesteld op overtreding van artikel 10 
Coördinatiewet Sociale Verzekering kan leiden tot een zwaardere druk op 
het gevangeniswezen, zo stelt het kabinet. Kennelijk wordt er dan vanuit 
gegaan dat een toeneming van de vrijheidsstraf niet tot een meer dan 
evenredige afneming van het aantal veroordeelde fraudeurs zal leiden, of is 
deze constatering onjuist? Welke gevolgen verbindt het kabinet hieraan? 
Tot welke financiële gevolgen leidt de eventuele zwaardere druk op het 
gevangeniswezen, en hoe zal dit worden opgevangen? 

Het wetsvoorstel beoogt een snellere en betere premie-afdracht, waarvan 
een gunstige invloed op de premie-opbrengsten en daarmee op de lasten 
van het bedrijfsleven mag worden verwacht. De snellere afdracht zal in 
eerste instantie een lastenverzwaring voor het bedrijfsleven impliceren. 
Hoe groot zullen deze effecten naar verwachting zijn? Aan wie zal de 
lastenverlichting, indien deze per saldo optreedt, ten goede komen: aan de 
werknemers door middel van verlaging van het werknemersdeel in de 
sociale premies of aan de werkgevers door verlaging van het werkgeversdeel, 
zo vroegen deze leden. 

3. Artikelen 

Artikelen I, onderdeel H (artikel 18, derde lid) en II, onderdeel A 

Kunnen nadere inlichtingen worden verschaft met betrekking tot de 
personen die door Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister 
van Justitie aangewezen worden voor opsporingstaken? Hoeveel personen 
zal dit betreffen, van welke diensten en op welke wijze zal het toezicht 
hierover worden uitgeoefend, aldus vroegen de P.v.d.A."fractieleden. 
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Artikel V 

Op welk tijdstip zal de wet naar verwachting in werking treden? Is de 
bedoeling dit te doen plaatsvinden direct na aanvaarding door de Eerste 
Kamer? 

De voorzitter van de commissie, 
Kraaijeveld-Wouters 

De griffier van de commissie, 
Van der Windt 
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