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Inleiding 

Wij achten het een verheugend feit, dat dit wetsvoorstel door de leden 
van de verschillende fracties positief is ontvangen. Algemeen is men zich 
bewust van het belang van goede bestrijding van misbruik en oneigenlijk 
gebruik. Afgaand op de opmerkingen die vanuit de Kamer zijn gemaakt, 
blijkt overduidelijk dat het principe van een goede aanpak van misbruik 
een zaak is die kamerbreed op steun kan rekenen. 

Naast een aantal fraudezaken, dat in de publiciteit grote aandacht heeft 
gekregen, heeft het eindrapport van de Interdepartementale Stuurgroep 
Misbruik en Oneigenlijk gebruik (ISMO) hierbij een belangrijke rol 
gespeeld. Maar meer nog, denken wij, is het besef doorgedrongen dat 
voor het voortbestaan van het sociale zekerheidsstelsel een positieve 
bijdrage van alle partijen vereist is. Het is van het grootste belang dat de 
burger die niet door arbeid in zijn levensonderhoud kan voorzien, een 
inkomen wordt gewaarborgd. De lasten die dit met zich brengt, dienen zo 
eerlijk mogelijk verdeeld te worden. Het ontduiken van premiebetaling 
tast dit principe aan. 

Wij willen graag gebruik maken van de mogelijkheid, die deze memorie 
van antwoord ons biedt, om naar aanleiding van de opmerkingen, vragen 
en kanttekeningen van de verschillende leden van de Kamer, dit wets-
voorstel nog duidelijker te plaatsen in het perspectief waar het thuis 
hoort: namelijk, een basis voor een goed anti-misbruikbeleid bij de 
premieheffing. 

Daaruit moge tevens blijken, zoals ook de leden van de fracties van 
C.D.A. en P.v.d.A. constateren, dat het niet in het voornemen van het 
kabinet ligt de administratieve verplichtingen van de werkgevers te 
verzwaren. Iets dat, blijkens in het voorlopig verslag gemaakte opmerkingen 
ook naar de opvattingen van deze fracties, voorkomen moet worden. 
Een dergelijk beleid zou namelijk eerder een averechtse uitwerking 
hebben op de fraudebestrijding. Het is nu eenmaal een gegeven dat 
ingewikkelde wetgeving het gevaar van wetsontduiking vergroot. Ook de 
Ismo heeft hier nog met klem op gewezen. Men dient dit wetsvoorstel 
dan ook te beschouwen als een stroomlijning van de thans bestaande 
regelgeving, waarin aansluiting wordt gezocht bij fiscale regelingen, en 
waardoor betere mogelijkheden worden geschapen doeltreffend op te 
treden als men zich niet aan deze regels houdt. 
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De vragen van de leden van de verschillende fracties concentreren zich 
op een aantal onderwerpen. In de hierna volgende onderdelen zal hierop 
afzonderlijk worden ingegaan. 

Werknemer en premieheffing 

De leden van de P.v.d.A. fractie vragen zich af, waarom er in dit 
wetsvoorstel geen rol is toebedeeld aan de werknemers bij de premiehef-
fing, met name als alternatief voor verzwaring van sancties. Zij legden 
tevens een verband met de verplichting van de werknemers een loonopgave 
te verstrekken. 

Vooreerst zouden wij over de positie van de werknemers bij de premie-
heffing het volgende willen opmerken. 

De reden dat in dit wetsvoorstel is gekozen voor een verhoging van de 
sancties en niet voor een grotere rol van de werknemers - of mogelijkerwijs 
die van hun organisaties - is geen principiële afwijzing daarvan, maar een 
kwestie van volgorde. 

In het verleden is aangekondigd dat overwogen werd de mogelijkheid 
te scheppen om werknemers aansprakelijk te stellen voor de betaling van 
het werknemersdeel van de premie, indien zij te kwader trouw voor een 
malafide werkgever hebben gewerkt. 

Twee zaken hebben ertoe geleid dat er bij de voorbereiding van de 
adviesaanvraag aan de Sociale Verzekeringsraad (SVr) terzake vertraging 
is opgetreden. In de eerste plaats bleek het nodig, mede in verband met 
de drukke activiteiten rond de stelselherziening, prioriteiten te stellen. 
Hierbij is voorrang gegeven aan het onderhavige wetsvoorstel, de 
aanwijzing over de inrichting van een verzekerdenadministratie, en de 
voorbereiding van het wetsvoorstel tot invoering van het sociaal-fiscaal 
nummer. Deze onderwerpen zijn, menen wij, van meer fundamenteel 
belang voor de fraudebestrijding. Men mag niet uit het oog verliezen dat 
de praktische uitvoerbaarheid van een werknemersaansprakelijkheid staat 
of valt met een goede verzekerdenadministratie bij de bedrijfsverenigin-
gingen. 

In de tweede plaats kleeft aan het nu reeds aan werknemers een rol 
toebedelen bij de premieheffing het bezwaar, dat hoewel theoretisch 
werknemersaansprakelijkheid redelijk eenvoudig in te voeren is, de 
praktische uitvoering heel wat problemen met zich brengt. Naast de 
hiervoor genoemde voor het invoeren van een werknemersaansprakelijk-
heid de facto noodzakelijke maatregelen, dient ook bezien te worden in 
hoeverre een goede uitvoeringspraktijk tot stand kan worden gebracht, 
hoe de verhouding ligt met het naheffen van de loonbelasting bij werkne-
mers en wat de positie zal zijn van werknemers bij de premieheffing in 
het algemeen. Een grondige bestudering van deze kwestie is hiervoor 
noodzakelijk. Terecht wijzen de leden van de P.v.d.A.-fractie erop dat 
aansprakelijkstelling alleen gerechtvaardigd is als de werknemers inzicht 
hebben in het premiebetalingsgedrag van de werkgever. Op het ogenblik 
ontbreekt dit inzicht. 

Dit neemt niet weg dat in de toekomst de verplichting een loonstrookje 
te verstrekken wel een rol zal kunnen spelen bij het verschaffen van 
inzicht aan de werknemer in het premiebetalingsgedrag van zijn werkgever. 
Het zou echter te ver voeren om hier in dit verband reeds uitvoerig op in 
te gaan. 

Het wetsvoorstel dat afgifte van een loonstrookje verplicht stelt (en dat 
trouwens primaire andere doelstellingen dan fraudebestrijding heeft) is 
thans bij de Kamer aanhangig (kamerstukken II, 1985-1986, nr. 19 286). 
Gezien het verschillende uitgangspunt van de hiervoor genoemde 
wetsvoorstellen is voor een aparte invoering gekozen. 

Tot slot delen wij mee, dat wij de veronderstelling van de leden van de 
P.v.d.A.-fractie kunnen bevestigen, dat de verplichting voor het voeren 
van een afdoende loonadministratie ook geldt voor de uitvoeringsorganen 
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van de sociale zekerheid en de gemeenten terzake van de door hen 
verstrekte uitkeringen, voorzover premieplicht bestaat in de zin van de 
Coördinatiewet Sociale Verzekering (Coördinatiewet). Uitkeringsspecifica-
ties voor uitkeringsgerechtigden worden reeds lang door hen verstrekt. 

Tekortschieten huidige wetgeving 

Voorts vragen de leden van de P.v.d.A.-fractie naar nadere informatie 
omtrent de punten waarop de huidige wetgeving tekort schiet en de 
gevolgen die dit heeft voor de premiebetaling. 

Voor wat betreft hun vraag naar onderzoek over het tekortschieten van 
wetgeving willen wij kort zijn. Het eindrapport van de ISMO geeft hiervan 
sprekende voorbeelden. Herhaaldelijk wordt hierin gewezen op gebrekkige 
wetgeving als een van de oorzaken van misbruik en oneigenlijk gebruik. 
De huidige met het oog op wijziging aan de orde zijnde bepalingen in de 
Coördinatiewet passen geheel in dit beeld: het ontbreken van afdoende 
sancties bij het niet naleven van een essentiële verplichting als het voeren 
van een loonadministratie maakt ontduiking daarvan aantrekkelijk, omdat 
zonder veel risico aanzienlijk voordeel behaald kan worden. 

Wij zouden dus misbruik als een van de belangrijke oorzaken willen 
noemen voor het uitblijven van een correcte premiebetaling. 

Op de hoogte van de door misbruik verloren gegane premiesom, 
waarover de leden van de C.D.A.-fractie wensten te worden geïnformeerd, 
komen wij hierna nog afzonderlijk terug. 

Een andere zaak die de leden van de P.v.d.A.-fractie in dit verband aan 
de orde stellen is de vraag of door de ingewikkeldheid van de wetgeving 
en de daarmee gepaard gaande administratieve fouten veel premie 
verloren gaat. Met name wordt hierbij gevraagd hoe het onderhavig 
wetsontwerp zich verhoudt tot de activiteiten van de Commissie Grapper-
haus. 

Nu is het voor wat betreft de relatie tussen de regeling in dit wetsvoorstel 
en de activiteiten van de Commissie Grapperhaus van belang duidelijk 
onderscheid te maken tussen het opzettelijk ontduiken van premiebetaling, 
en fouten die bij de premie-afdracht gemaakt kunnen worden. Dit 
wetsvoorstel is hoofdzakelijk bedoeld om de mogelijkheden tot bestrijding 
van het opzettelijk ontduiken van premie te verbeteren. De voorstellen 
van de Commissie Grapperhaus zullen derhalve niet direct van invloed 
zijn op deze situaties. Uit de uitvoeringspraktijk is ons bekend dat het 
premieverlies door te goeder trouw gemaakte administratieve fouten 
gering is. Als te goeder trouw fouten worden gemaakt bij het leveren van 
gegevens aan de uitvoeringsorganen blijkt meestal vrij spoedig dat er 
fouten gemaakt zijn, en zal correctie volgen. Dit neemt niet weg dat dit 
soort zaken lastig kunnen zijn voor de werkgever, en soms kosten met 
zich kunnen brengen. Verbetering van de regelingen terzake van admini-
stratieve verplichtingen is daarom zeker vereist, hetgeen ook de reden is 
dat de Commissie Grapperhaus is ingesteld. Overigens willen wij er wel 
op wijzen dat de term administratieve verplichtingen in dit verband 
verwarrend kan zijn. Onderscheid moet worden gemaakt tussen de wijze 
van premieheffing in meer formele zin, zoals die bij dit wetsvoorstel aan 
de orde is, en de materiële verplichtingen waaraan werkgevers dienen te 
voldoen, die, wij geven dit volmondig toe, ingewikkeld kunnen zijn. 

De bedoeling van dit wetsontwerp is het formele kader waarbinnen die 
administratieve verplichtingen vallen, te verbeteren. Het zou voorbarig 
zijn, en de draagwijdte van dit wetsvoorstel te boven gaan, als hierbij nu 
reeds wijziging werd gebracht in de inhoud van de administratieve 
verplichtingen zelf. Wel zal bij het opstellen van de uitvoeringsmaatregelen 
op basis van deze wet de nodige aandacht geschonken worden aan de 
werkbelasting die deze maatregelen voor werkgever zou kunnen betekenen. 
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Voor wat betreft de opvattingen van het kabinet ten aanzien van deze 
problematiek zouden wij willen verwijzen naar het 11 maart jl. aan de 
Kamer aangeboden regeringsstandpunt naar aanleiding van de voorstellen 
van de Commissie Grapperhaus (kamerstukken 11,1985-1986, 19 701, 
nr. 3). 

Uitvoeringsmaatregelen 

Wat betreft de nader bij dit wetsvoorstel te stellen regelen, waaromtrent 
de leden van de P.v.d.A.fractie nadere toelichting wensen, valt mee te 
delen dat deze nog in een weinig gevorderd stadium verkeren zodat 
hierover nog slechts in globale zin mededelingen kunnen worden gedaan. 

Zoals in de memorie van toelichting vermeld, ligt het in de bedoeling 
met deze maatregelen nauw aan te sluiten bij hetgeen terzake voor de 
fiscus is geregeld. Vanzelfsprekend is het niet de bedoeling van het 
kabinet bonafide werkgevers op grote schaal met het vaststellen van 
tussentijdse loonopgaven te belasten. Verzwaring van verplichtingen 
terzake zal beperkt kunnen blijven tot beperkte groepen werkgevers of 
gedeelten van het bedrijfsleven, namelijk, tot die waar in het algemeen 
slecht betalingsgedrag vertoond wordt, of grote afstemmingsverschillen 
bestaan tussen voorschot" en definitieve premie. 

Zowel de leden van de V.V.D.-fractie als de leden van de C.D.A.-fractie 
stellen het punt van de beleidsvrijheid van de bedrijfsverenigingen aan de 
orde. Zoals ook al op pagina 9 van de memorie van toelichting werd 
gesteld, is deze beleidsvrijheid in regelgevende zin beperkt. 

Het lijkt ons, waar de fiscus met uniforme voorschriften werkt en ook in 
de praktijk de voorschriften van de bedrijfsverenigingen onderling 
nauwelijks verschillen, niet nodig de oude mogelijkheid tot differentiatie 
te handhaven, temeer daar is gebleken dat van deze mogelijkheid in de 
praktijk nauwelijks gebruik is gemaakt. Daarnaast is een dergelijke 
differentiatie uit een oogpunt van rechtsbescherming ongewenst. In het 
verleden zijn veel bevoegdheden gedelegeerd, soms te veel. Voor de 
rechtssubjecten is de daardoor optredende ondoorzichtigheid van 
sommige regelingen een groot bezwaar, hetgeen onnodig fouten in het 
leven kan roepen en fraude kan bevorderen. Vandaar dat op dit punt meer 
centralisatie wordt nagestreefd. Centrale regelgeving is nu eenmaal beter 
kenbaar dan gedecentraliseerde. 

Administratie SVr 

Wat betreft de staat waarin de administratie van de SVr verkeert, 
merken wij naar aanleiding van de opmerkingen van de leden van de 
fractie van de P.v.d.A. hierover op dat het inderdaad minder gelukkig is 
dat enkele bescheiden uit het begin van de vijftiger jaren niet terug te 
vinden waren. Overigens betekent dit niet dat de administratie van de SVr 
ontoereikend zou zijn. Het is nu eenmaal onvermijdelijk dat waar mensen 
werken fouten worden gemaakt. Dat in een enkel geval na dertig jaar een 
bepaald geschrift niet meer achterhaald kan worden is natuurlijk niet 
goed, maar men mag hieruit niet afleiden dat dit een symptoom zou zijn 
van ernstig disfunctioneren van de administratie van de SVr. Wij zien dan 
ook geen reden om op dit terrein initiatieven te ontplooien. Wat ons 
betreft bestaat er geen enkele twijfel over het deugdelijk functioneren van 
de administratie van de SVr. 

Omvang gederfde premie 

De leden van de C.D.A.-fractie vragen of het mogelijk is een indicatie te 
geven van de omvang van de ten onrechte niet afgedragen premiesom. 
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Deze vraag is zeer moeilijk te beantwoorden. Zoals reeds eerder is 
gezegd over de omvang van het zwarte circuit, is het per definitie bijna 
onmogelijk om een redelijke schatting te geven. Het is nu eenmaal in het 
belang van de fraudeur niet te laten blijken dat, en voor welk bedrag, 
belasting of premie werd ontdoken. 

Bovendien is er bij de misbruikbestrijding sprake van een complex van 
maatregelen, zodat het moeilijk zal zijn het afzonderlijke effect van een 
maatregel te beoordelen. 

Niettemin, om een indruk te geven over de orde van grootte van de 
betrokken premiebedragen, dient men zich het volgende te realiseren: het 
totaal van de premieheffing werknemersverzekeringen in 1985 bedroeg 
ongeveer 46 miljard gulden. Jaarlijks boeken de bedrijfsverenigingen zo'n 
2% procent van dit bedrag af als oninbaar. Een aanzienlijk deel hiervan 
heeft betrekking op faillissementen waarin fraude een rol speelt. Het 
zichtbare gedeelte van de ten gevolge van fraude niet afgedragen premie 
zou men kunnen stellen op enkele honderden miljoenen guldens. Dit is 
echter het topje van een ijsberg. Een groot deel van het ontdoken bedrag 
blijkt per definitie niet uit de boeken en is ongetwijfeld veel groter. 
Hoewel het ISMO-rapport weinig concreet is over ten onrechte niet 
betaalde premies, zou men, naar analogie met het percentage ten 
onrechte verstrekte uitkeringen met een ruime marge, het ontdoken 
premiepercentage op 2 a 5 kunnen stellen. Men mag er dan ook zeker 
van uitgaan, dat het werkelijk aan premie werknemersverzekeringen 
ontdoken bedrag nog enkele honderden miljoenen guldens meer beloopt 
dan de geregistreerde oninbare premie. Verwacht mag worden dat met 
de mogelijkheden die dit wetsvoorstel biedt hiervan jaarlijks zo'n 100 a 
150 miljoen teruggewonnen kan worden. Een «harder» cijfer valt niet te 
geven. Pogingen om tot een indruk te komen over de omvang van het 
zwarte circuit - ook die van de ISMO - blijven een te grote mate van 
onzekerheid hebben om met veel vertrouwen voorspellingen te doen over 
het effect van specifieke maatregelen daartegen. Dit effect blijkt veelal 
eerst later. 

Aanwending meeropbrengst 

Uit de in het vorige onderdeel vervatte opvatting moge dan ook volgen, 
dat de door de C.D.A.en P.v.d.A.-fracties gesuggereerde bestemmingen 
voor de meeropbrengst van dit wetsvoorstel voorlopig nog voorbarig zijn. 

Dit geldt zeker wat betreft de vragen van de leden van de P.v.d.A.-fractie 
over de toedeling van de verhoogde premie-opbrengst. Niet moet worden 
verwacht dat de premie-opbrengst direct spectaculair zal stijgen. De 
ervaring bij de inwerkingtreding van de Wet Ketenaansprakelijkheid heeft 
ons geleerd dat dit soort maatregelen een zekere aanlooptijd nodig heeft. 
De uitvoeringsorganen en het bedrijfsleven moeten ermee leren werken. 
Wij zouden hier dan ook niet veel verder willen gaan dan te stellen dat 
gedurende de invoeringsperiode van dit wetsvoorstel de premieopbrengst 
zal stijgen. Wat betreft de verdeling van die opbrengst tussen werkgevers 
en werknemers valt mee te delen dat de premieverdeling tussen werkne-
mers en werkgevers een gegeven is, dat niet wordt beïnvloed door de 
hoogte van de inkomsten. De premiedruk als geheel wordt minder, en 
komt in die zin aan het gehele bedrijfsleven ten goede. 

Wat betreft de suggestie van de leden van de C.D.A. fractie om, 
uitgaande van een mogelijke taakverzwaring van de Centrale Raad van 
Beroep en de raden van beroep een gedeelte van de opbrengst van deze 
maatregel te reserveren voor uitbreiding van deze organen, willen wij 
daarnaast het volgende opmerken. Het is nog niet duidelijk in welke mate 
de bevoegdheid van de bedrijfsverenigingen om zwaardere sancties op te 
leggen van invloed zal zijn op de mate waarin werkgevers daartegen 
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beroep bij de raden van beroep en de Centrale Raad van Beroep zullen 
instellen, en het is derhalve wegens gebrek aan gegevens, evenmin goed 
mogelijk de formatie alvast uit te breiden. De gevolgen voor de werklast 
zullen echter nauwlettend in het oog worden gehouden. Zodra deze een 
uitbreiding van de formatie van deze gerechten noodzakelijk maken, is 
het billijk op termijn mede acht te slaan op extra opbrengsten waarvan 
kan worden aangenomen, dat deze het gevolg zijn van de intensievere 
fraudebestrijding die dit wetsvoorstel beoogt mogelijk te maken. 

Kwijtschelding en beroep 

De leden van de P.v.d.A.-fractie merken op dat er een belangrijk 
verschil bestaat tussen de kwijtscheldingsregeling in het voorgestelde 
artikel 12 van de Coördinatiewet en de kwijtschelding in artikel 25, vijfde 
lid, van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR). 

Het verschil is volgens de leden van de P.v.d.A.-fractie gelegen in het 
feit dat het uitvoeringsorgaan in de sociale verzekeringswetgeving de 
mogelijkheid heeft om zelf een opgelegde verhoging ter zake van het 
door opzet of grove schuld, dan wel het bij vergissing niet nakomen van 
de verplichtingen kwijt te schelden, terwijl dat in de belastingwetgeving 
niet mogelijk is; dan kan een bezwaar- en beroepsprocedure in hetzelfde 
resulteren. 

De gang van zaken bij het kwijtschelden van een verhoging als bedoeld 
in artikel 21 , eerste lid, eerste volzin, van de AWR, zoals is geregeld in 
het ook door de leden van de P.v.d.A.-fractie genoemde artikel 25 van de 
AWR, is als volgt. Eerst wordt door de inspecteur bezien of op grond van 
artikel 66 AWR, juncto paragraaf 10 van de Leidraad administratieve 
boeten 1984 (Stcrt. 1984, 65) bij het opleggen van de naheffingsaanslag 
de verhoging ambtshalve geheel of gedeeltelijk kan worden kwijtgeschol-
den. Tegen deze ambtshalve kwijtschelding is geen beroep op de rechter 
opengesteld. Is de belastingplichtige het niet eens met de mate van 
kwijtschelding dan kan hij een bezwaarschrift indienen bij de inspecteur 
tegen de naheffingsaanslag, waarin de verhoging is begrepen. Er is dus 
geen afzonderlijk bezwaar en beroep mogelijk tegen de mate van kwijt-
schelding. De inspecteur neemt, als er een bezwaarschrift tegen de 
naheffingsaanslag wordt ingediend, een kwijtscheldingsbesluit ingevolge 
artikel 25, vijfde lid, van de AWR. Tegen dat besluit is vervolgens beroep 
op de rechter opengesteld. 

De gang van zaken bij kwijtschelding op grond van de Coördinatiewet is 
als volgt. 

Indien een premieplichtige bezwaar heeft tegen een ingevolge artikel 
12 Coördinatiewet opgelegde verhoging, na gedeeltelijke kwijtschelding 
door het uitvoeringsorgaan, kan daartegen op dezelfde wijze beroep 
worden ingesteld als tegen de premievaststelling. De opgelegde verhoging, 
dan wel het restant daarvan na kwijtschelding, wordt immers aangemerkt 
als premie. Betrokkene dient derhalve een voor beroep vatbare beslissing 
aan te vragen bij het uitvoeringsorgaan. 

Hoewel een formele interne bezwaarschriftenprocedure bij het uitvoe-
ringsorgaan thans nog ontbreekt, vindt er in de praktijk wel een hernieuwde 
beoordeling plaats alvorens wordt besloten tot afgifte van een voor 
beroep vatbare beslissing. In die zin zijn de beroepsprocedures bij de 
fiscus en de bedrijfsverenigingen praktisch gelijk. 

In dit verband is verder van belang dat de SVr op 20 december 1985 
advies heeft uitgebracht over verbetering van een effectieve rechtsbescher-
ming op het terrein van het sociale zekerheidsrecht, naar aanleiding van 
een hiertoe strekkende adviesaanvraag. 

Een mede daartoe strekkend wetsvoorstel is thans in voorbereiding. 
De leden van de P.v.d.A.-fractie menen dat de rechtszekerheid en de 

rechtsgelijkheid niet worden gediend door het vastleggen van regels in 
uitvoeringsrichtlijnen, omdat ze veel moeilijker te achterhalen zouden zijn 
voor justitiabelen. Zij stellen dat de kwijtscheldingsregeling in de belas-
tingwet staat. 
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Deze leden gaan er naar onze mening aan voorbij dat artikel 25, vijfde 
lid, van de AWR wel voorschrijft dat een formeel kwijtscheldingsbesluit 
moet worden genomen, maar dat de AWR zelf geen inzicht heeft in de 
mate waarin de verhoging wordt kwijtgescholden. Dat is geregeld in de 
Leidraad administratieve nota 1984. Door publikatie van deze regeling in 
de Staatscourant is zij voor justitiabelen kenbaar. De ingevolge artikel 12, 
derde lid, van de Coördinatiewet te ontwerpen regeling zal eveneens in 
de Staatscourant worden gepubliceerd. Wat betreft de mogelijkheid dat 
abusievelijk verhogingen worden opgelegd, zoals de leden van de 
P.v.d.A.-fractie vrezen, zijn wij van mening dat die kans gering is. Er is 
geen reden aan te nemen dat de bedrijfsverenigingen lichtvaardig tot een 
dergelijke verhoging zullen overgaan. Mocht zoiets in een enkel geval 
onverhoopt toch gebeuren, dan spreekt het voor zich dat deze fout, ook 
zonder ingrijpen van de rechter, snel ongedaan gemaakt zal worden. 

Strafbepalingen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen met betrekking tot de strafsanctie 
zoals voorgesteld in artikel 18, tweede lid, Coördinatiewet of een boete 
die maximaal gelijk is aan het bedrag van de te weinig betaalde premie 
voldoende afschrikkende werking heeft. Wij willen er op wijzen dat de 
hoogte van deze sanctie overeenkomt met die in het wetsvoorstel tot 
aanscherping van sancties op het gebied van belastingen. In dit wets-
voorstel wordt op het opzettelijk niet nakomen van bepaalde verplichtingen 
dezelfde sanctie gesteld, als op het onjuist nakomen van die verplichtingen. 
Het door deze leden gesignaleerde verschijnsel dat de boete lager kan 
zijn dan het ontdoken bedrag, zou zich voor kunnen doen bij ontduiking 
van premie van meer dan f25 000. De verschuldigde premie wordt 
uiteraard alsnog ingevorderd en daarnaast kan, boven op de gevangenis-
straf van ten hoogste vier jaren, een boete die de f 25 000 overschrijdt tot 
ten hoogste het bedrag van de ontduiking worden opgelegd. Wij delen 
niet de veronderstelling dat hiervan onvoldoende afschrikkende werking 
zou uitgaan, zelfs al zou de pakkans in de praktijk beneden de 50% blijken 
te liggen. Vaak zal het bovendien gaan om de bestraffing van rechtsper-
sonen. Een gevangenisstraf kan dan niet worden opgelegd, doch het 
boete-maximum is dan f 100000 of nog hoger, indien de premieontduiking 
een hoger bedrag zou betreffen. 

Voorts vragen de leden van de P.v.d.A.-fractie naar de mogelijke 
gevolgen van de hogere vrijheidsstraf voor de capaciteit van het gevange-
niswezen. In dit verband vragen zij tevens of van de hogere straf niet een 
vermindering van de fraude zou mogen worden verwacht. Er kan worden 
gesteld dat het dreigen met een hogere maximum vrijheidsstraf in de 
wet, weinig effect zal sorteren indien in de praktijk niet ook daadwerkelijk 
hogere straffen ter zake van deze delicten worden opgelegd. 

Daarom rekenen wij in eerste instantie op een zwaardere druk op het 
gevangeniswezen. In het beleidsplan «Samenleving en criminaliteit» 
(kamerstukken II, 1984/1985, 18 995) is uiteengezet welke capaciteitsuit-
breiding van het gevangeniswezen de regering voor ogen staat, gezien de 
toename in de afgelopen jaren van de criminaliteit in het algemeen. Deze 
capaciteitsuitbreiding zal mede ten goede komen aan de tenuitvoerlegging 
van de vrijheidsstraffen die na aanvaarding van het onderhavige wetsvoorstel 
naar verwachting in een aantal gevallen zal worden opgelegd. Overigens 
wijzen wij erop dat uit sociaal-wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 
niet zonder meer van hogere straffen een generaal preventief effect mag 
worden verwacht. Criminaliteit blijkt van vele en uiteenlopende factoren 
afhankelijk. Het effect van een mogelijke vrijheidsstraf als verminderende 
factor is te midden van de andere factoren niet altijd herkenbaar. Het is 
daarom nauwelijks doenlijk hierover voorspellingen te doen. 
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De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen wanneer het wetsvoorstel waarin 
onder meer is opgenomen de verzwaring van de sanctie, gesteld op het 
opzettelijk niet doen van aangifte voor de belastingen en de daarmee 
verband houdende voorgenomen wijziging van artikel 68 van de AWR, bij 
de Tweede Kamer zal worden ingediend. Zoals de leden van de P.v.d.A.-
fractie bekend zal zijn is inmiddels het wetsvoorstel tot aanscherping van 
sancties op het gebied van belastingen, waarin bedoelde voorstellen zijn 
opgenomen, bij de Tweede Kamer ingediend (kamerstukken II, 1985-1986, 
19 489). 

Het opsporingsapparaat 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen voorts nog nadere informatie 
met betrekking tot een mogelijke uitbreiding van het controlerend 
apparaat, en een overzicht van de opsporingsactiviteiten. De pakkans 
hangt hier uiteraard mee samen. 

Wij willen voorop stellen dat het ten aanzien van de controle van de 
werknemersverzekeringen niet de regering is die beslist over het al dan 
niet aanstellen van controleambtenaren, maar dat dit in de eerste plaats 
een zelfstandige bevoegdheid is van de bedrijfsvereniging. Opsporing van 
fraude geschiedt binnen het kader van de uitvoering van de werknemers-
verzekeringen, en de opsporingsambtenaren worden ook uit de premie-
opbrengsten betaald. 

Bij de vraag naar uitbreiding en vaststelling van het optimale aantal 
opsporingsambtenaren speelt een aantal overwegingen een rol, die 
variëren van de principiële noodzaak om de wet te handhaven tot een 
kosten-baten afweging. 

Men dient verder in het oog te houden, dat het niet alleen de opspo-
ringsambtenaren zijn die fraude op het spoor komen. Gegevens hierover 
worden aangedragen vanuit de uitvoerende afdelingen van de bedrijfsver-
enigingen. Bij interne controles of uit contacten met andere organen, 
waarbij in de eerste instantie andere zaken onderzocht worden dan 
eventuele fraude, kan soms blijken dat bepaalde gegevens onjuist zijn. De 
opsporingsambtenaar wordt er over het algemeen pas bij betrokken als 
het vermoeden bestaat van strafbare handelingen. Dit enerzijds omdat de 
specifieke deskundigheid van de opsporingsambtenaar in deze fase eerst 
optimaal gebruikt kan worden, en anderzijds omdat deze pas dan van zijn 
opsporingsbevoegdheden gebruik kan maken. 

Gezien het feit dat het opsporen van misbruik zo onlosmakelijk verbonden 
is met de normale uitvoering van de verschillende wetten, en voorts de 
werkwijze bij de verschillende bedrijfsverenigingen verschilt, is het niet 
doenlijk in dit kader een overzicht van alle opsporingsactiviteiten te 
verstrekken. Voor een meer gedetailleerd overzicht hiervan verwijzen wij 
naar het rapport over het functioneren van opsporingsdiensten zoals dit 
in het kader van de 5e ronde heroverweging is opgesteld (kamerstukken 
II, 1985-1986, 16 625, nr. 85). Wat betreft de aantallen opsporingsamb-
tenaren en het toezicht dat op hen uitgeoefend wordt, kunnen wij het 
volgende meedelen. 

Op dit moment zijn er bij de bedrijfsverenigingen in totaal 110 opspo-
ringsambtenaren, voor het overgrote deel met een algemene opsporings-
bevoegdheid met beperkte taakstelling. Bij het Gemeenschappelijk 
Administratiekantoor zijn 66 opsporingsambtenaren actief, bij het Sociaal 
Fonds Bouwnijverheid 20, terwijl de overige 24 bij de andere zelfadmini-
strerende bedrijfsverenigingen werkzaam zijn. 

Het toezicht op deze ambtenaren is tweehoofdig. Zij zijn in dienst van 
de bedrijfsvereniging en zijn ingevolge deze arbeidsrechtelijke verhouding 
verantwoording schuldig aan het bestuur van de bedrijfsvereniging in zijn 
hoedanigheid van werkgever. Het overgrote deel van hun werkzaamheden 
vindt dan ook plaats binnen het werkterrein van de bedrijfsvereniging. 
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Voor zover het betreft het functioneren van de opsporingsambtenaren 
in de strafrechtelijke sfeer staan zij onder het gezag van het Openbaar 
Ministerie. In de praktijk lijken er met deze werkverdeling geen problemen 
te zijn. Waar deze zich dreigen voor te doen, worden deze in de regel in 
onderling overleg opgelost. 

Invoeringsdatum 

Wat betreft de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel ligt het thans in 
de bedoeling, deze uiterlijk te doen plaatsvinden op 1 juli 1987. 

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