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VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID1 

Vastgesteld 7 april 1987 

Het voorbereidend onderzoek gaf aanleiding tot het formuleren van de 
volgende opmerkingen en vragen. 

De leden van de fractie van het C.D.A. steunden de verbetering van de 
controlemogelijkheid ter bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik 
en de daaruit voortvloeiende afwenteling van lasten op anderen. Zij 
vroegen of het SER-advies met betrekking tot de nieuwe ministeriële 
regels al bekend is en zo ja, wat dit advies inhoudt. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. betuigden hun instemming 
met dit wetsvoorstel. Zij spraken de verwachting uit dat van de voorstellen 
van dit ontwerp zowel een preventieve als corrigerende werking kan 
uitgaan inzake een juiste premie-afdracht. 

De aan het woord zijnde leden wilden op twee punten enige opmerkingen 
maken en vragen stellen. 

1. Zij constateerden dat over deze materie reeds zeven jaar geleden 
(14 maart 1980) een voorontwerp van wet aan de SVR om advies is 
gezonden en dat de SVR een jaar later (14 april 1981) advies heeft 
uitgebracht. Zij vroegen zich af waarom de indiening van dit wetsvoorstel 
daarna zo lang op zich heeft laten wachten, waar het toch geen omvangrijke 
of bijzonder complexe materie betreft. Is de trage indiening van dit 
wetsvoorstel een aanwijzing voor de geringe prioriteit die deze materie in 
de visie van het kabinet heeft of is er een andere verklaring voor aanwezig? 

2. Dezelfde leden wensten voorts nader in te gaan op de problematiek 
van een eventuele samenloop van administratiefrechtelijke sancties en 
strafsancties, door hen eerder aangesneden bij het debat over opname 
van strafbepalingen in de Bijstandswet. 

Zij constateerden - tot hun voldoening - dat dit wetsvoorstel een 
samenloop van administratiefrechtelijke sancties en strafrechtelijke 
sancties bij het niet nakomen van de verplichtingen van artikel 10 
Coördinatiewet verhindert en in dit geval kiest voor een ruime interpretatie 
van het ne bis in idem-principe. Zij verzochten het kabinet om zich in 
algemene zin te bezinnen op de toepassing van het ne bis in idem-principe 
bij diverse vormen van mogelijke samenloop van administratiefrechtelijke 
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en strafrechtelijke sancties. Vooralsnog zagen zij geen principieel verschil 
in de wijze waarop het vraagstuk van de samenloop van administratief-
rechtelijke sanctie en strafrechtelijke sanctie benaderd dient te worden in 
dit wetsvoorstel en bij de opname van strafbepalingen in de Bijstandswet. 
Naar hun voorlopig oordeel ligt in beide genoemde situaties de zaak niet 
principieel anders. 

Als punten van overeenkomst van beide situaties zagen zij de volgende: 
- Zowel in het voorgestelde gewijzigde artikel 10 Coördinatiewet als in 

het nieuwe artikel 84 f ABW is sprake van een (eventueel spontane) 
informatieplicht; 

- het niet of niet behoorlijk nakomen van deze informatieplicht wordt in 
beide situaties bedreigd met een administratiefrechtelijke sanctie (boete, 
respectievelijk strafkorting) en/of strafrechtelijke sanctie; 

- in beide situaties gaat het over het nakomen van verplichtingen 
tegenover de maatschappij en kan het gevolg van het niet of niet behoorlijk 
nakomen ervan zijn dat de gemeenschapskassen benadeeld worden door 
te weinig premie-afdracht, respectievelijk het incasseren van een te hoge 
uitkering; 

- in beide situaties kan er - direct of indirect - een relatie bestaan 
tussen het niet of niet behoorlijk nakomen van de informatieplicht en het 
recht op prestaties (immers, de werknemer waarvoor niet of niet voldoende 
premie is afgedragen is weliswaar in principe verzekerd, maar zal wegens 
bewijsrechtelijke problemen een mogelijk later uitkeringsrecht wellicht 
niet of onvoldoende kunnen waar maken). 

Nu het voorgestelde gewijzigde artikel 12 Coördinatiewet de verhoging 
van de premie of voorschotpremie 100% kan bedragen of 10%, met de 
bevoegdheid van de bedrijfsvereniging tot (gedeeltelijke) kwijtschelding, 
kan deze verhoging niet langer afgedaan worden als een vergoeding voor 
extra administratieve handelingen, maar draagt deze het karakter van een 
- eventueel gedifferentieerd toe te passen - administratiefrechtelijke 
boete. Een consequent rechtssysteem vergt naar de mening van de aan 
het woord zijnde leden dat in beide - in hoge mate vergelijkbare situaties -
het vraagstuk van toepassing van het ne bis in idem-principe op dezelfde 
wijze onder ogen gezien wordt. Graag vernamen de aan het woord zijnde 
leden daarom van het kabinet een samenhangende visie over de reikwijdte 
van het ne bis in idem-principe bij een mogelijke samenloop van 
administratiefrechtelijke en strafrechtelijke sanctie. 

De leden van de fractie van de V.V.D. stemden graag in met de in dit 
wetsvoorstel vastgestelde verscherping van de voorschriften voor het 
voeren van een zodanige administratie door werkgevers, dat aan de hand 
daarvan het door de werknemer genoten loon kan worden vastgesteld. 
Ondanks het verweer van de minister aan de overzijde vroegen zij zich 
echter wel af waarom het «uit een oogpunt van rechtszekerheid noodza-
kelijk is de wettelijke voorwaarden centraal en uniform te regelen» 
(memorie van toelichting, bladzijde 7). De noodzaak van uniformiteit 
onderschrijvend wilden zij graag van de minister weten, op welke argu-
menten het bepaalde in artikel 10 berust, dat de werkgever verplicht is 
zijn administratie te voeren «volgens door onze minister, gehoord de 
Sociale Verzekeringsraad, te stellen regelen». Waarom kan deze Raad 
niet bevoegd worden verklaard nadere regelgeving te verzorgen? Zou 
aldus niet meer recht worden gedaan aan het verlangen van sociale 
partners om te komen tot de overdracht van de werknemersverzekeringen 
aan het bedrijfsleven? 

De aan het woord zijnde leden zagen in het onderhavige wetsvoorstel 
op bepaalde punten en in zekere zin dan ook een parallel met de wets-
voorstellen in het kader van de stelselherziening. Verscheidene in de 
Tweede Kamer aangenomen amendementen hebben immers tijdens de 
parlementaire behandeling aldaar ervoor gezorgd, dat regelgeving niet 
meer tot de competentie van de minister, maar van de SVR ging behoren. 
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Waarom heeft de minister die beleidslijn via een nota van wijziging op 
het voorliggende wetsvoorstel niet doorgetrokken? 

Dezelfde leden vroegen zich naar aanleiding van de opmerkingen van 
de minister in de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer (bladzijde 
4) af, of de bewindsman wel een juist onderscheid maakt tussen differen-
tiatie, (de)centralisatie en delegatie. Zij meenden voorts dat de opvatting 
«centrale regelgeving is nu eenmaal beter kenbaar dan gedecentraliseerde» 
wat weinig genuanceerd is en zij wilden graag een andere onderbouwing 
van de stelling van de minister: «In het verleden zijn veel bevoegdheden 
gedelegeerd, soms te veel». Kan hij aangeven wanneer zulks (ten onrechte) 
het geval is geweest? Kan de minister overigens al mededelingen doen 
over het verloop van de gesprekken in de Stichting van de Arbeid over de 
overdracht van de ziektewet aan het bedrijfsleven? 

De aan het woord zijnde leden zouden ten slotte graag vernemen of de 
minister al iets meer kan zeggen over de datum waarop de SVR zijn in 
artikel 10 voorgeschreven advies zal uitbrengen en of hij, in relatie 
hiermee, een antwoord kan geven op de vraag of 1 juli 1987 nog als 
datum van ingang kan worden aangehouden. 

De voorzitter van de commissie, 
Franssen 

De griffier van de commissie, 
Dijkstra-Liesveld 
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