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1 Samenstelling: 
Leden: Nypels (D66), Weijers (CDA), 
Kraaijeveld-Wouters (CDA), voorzitter, 
Beckers-de Bruijn (PPR), Spieker (PvdA), 
Moor (PvdA), Gerritse (CDA), Buurmeijer 
(PvdA), ondervoorzitter, Rempt-Halmmans 
de Jongh (VVD), Groenman (D66), Oomen-
Ruijten (CDA), Ter Veld (PvdA), Van Nieuwen-
hoven (PvdA), Dales (PvdA), Linschoten 
(VVD), Alders (PvdA), Kamp (VVD), Nijhuis 
(VVD), Leijnse (PvdA), Doelman-Pel (CDA), 
G. Terpstra (CDA), De Leeuw (CDA), Biesheu-
vel (CDA). 

Plv. leden: Tommei (D66), Wolters (CDA), B. 
de Vries (CDA), Van Es (PSP), Worrell 
(PvdA), Kok (PvdA), Van lersel (CDA), 
Vacature PvdA, Korthals (VVD), Engwirda 
(D66), Van Noord (CDA), Van der Vlies 
(SGP), Melkert (PvdA), Van Gelder (PvdA), 
De Grave (VVD), Wöltgens (PvdA), Franssen 
(VVD), Schutte (GPV), Knol (PvdA), Paulis 
(CDA), Soutendijk van Appeldoorn (CDA), 
Tuinstra (CDA), Leerling (RPF). 

EINDVERSLAG 
Vastgesteld 26 september 1986 

Na kennisneming van de memorie van antwoord zijn in de vaste 
Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 nog verschillende 
opmerkingen gemaakt en vragen gesteld. Onder het voorbehoud dat de 
regering deze tijdig zal hebben beantwoord, acht de commissie de 
openbare beraadslaging over het wetsvoorstel genoegzaam voorbereid. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. wensten nog nadere uitleg 
omtrent het premieverlies door te goeder trouw gemaakte administratieve 
fouten, dat, naar uit de uitvoeringspraktijk gebleken is, gering zou zijn. 
Zijn daarover aantallen en bedragen gebleken? Zij zouden ook graag 
vernemen of dit bij werkgevers in bepaalde sectoren in het bijzonder 
voorkomt. Zij dachten daarbij aan de kleine werkgevers die voor deze 
werkzaamheden geen afzonderlijk en geschoold personeel kunnen 
inzetten. Wanneer kan verwacht worden dat de verbeteringen van de 
regeling terzake van administratieve verplichtingen effectief kunnen 
worden, zo vroegen zij. Wanneer zullen de nader te stellen regelen 
ingevolge artikel 10 gereed zijn? Hoe lang vóór de invoeringsdatum van 
de wet dient dit naar de opvatting van het kabinet ten minste het geval te 
zijn? De leden van de fractie van de P.v.d.A. wezen erop dat zij geenszins 
een suggestie gedaan hebben voor de bestemming van de ten gevolge 
van dit wetsvoorstel te verwachten meeropbrengst aan premies. De 
bewindslieden hebben zelf in memorie van toelichting gesteld: «Het ligt 
voor de hand een deel van de opbrengst van een verscherpte fraudebe-
strijding ten goede te laten komen aan een eventuele uitbreiding, indien 
deze nodig blijkt, van de Raden van Beroep en de Centrale Raad van 
Beroep.» (blz. 11) Deze leden hadden in het voorlopig verslag gesteld 
daarmee zeker op voorhand niet te kunnen instemmen en zij hadden 
daarbij een aantal kritische vragen gesteld. Zij zagen deze vragen alsnog 
graag beantwoord. Of moesten zij op grond van de memorie van antwoord 
thans veronderstellen dat de betreffende passage in de memorie van 
toelichting als niet geschreven dient te worden beschouwd. 

Met betrekking tot de strafbepaling zagen deze leden, op grond van het 
gegeven antwoord, in dat zij deze bepaling aanvankelijk niet goed hadden 
gelezen. Zij hadden evenwel nu andere vragen. Het was deze leden 
bekend dat het volgens het Wetboek van Strafrecht, artikel 9, tweede lid 
noodzakelijk is in de wet vast te leggen, zo men zulks wenst, dat een 
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hoofdstraf tezamen met een andere hoofdstraf kan worden opgelegd. Zij 
zagen graag een opsomming van de wetten waarin dit reeds het geval is. 
Voorts zouden zij willen vernemen wat de reden is zulks in deze wet te 
doen. 

De leden van de fractie van D66 hadden met instemming kennis 
genomen van het wetsvoorstel, dat beoogt om fraude door werkgevers 
met betrekking tot de betaling van de premies sociale verzekering, tegen 
te gaan. 

Omdat deze leden geen bijdrage hadden geleverd aan het voorlopig 
verslag, wilden zij nu afzien van een uitvoerige schriftelijke bespreking van 
het wetsvoorstel. In dit stadium wensten zij te volstaan met de opmerking 
dat zij de belangrijkste uitgangspunten van het wetsvoorstel kunnen 
onderschrijven, mede gelet op de beantwoording van de vragen, die 
gesteld zijn in het voorlopig verslag. Wel wilden zij op twee specifieke 
punten nog nadere uitleg. 

In de memorie van toelichting is op bladzijde 7 sprake van de grens 
tussen overtreding en misdrijf. Zij vroegen waar in het wetsvoorstel deze 
grens nu precies wordt gelegd. 

Voorts staat in de memorie van antwoord vermeld dat «bij het opstellen 
van de uitvoeringsmaatregelen op basis van deze wet de nodige aandacht 
geschonken (zal) worden aan de werkbelasting die deze maatregelen voor 
de werkgever zou kunnen betekenen», (blz. 3) 

In de memorie van toelichting is echter gesteld dat het voorstel voor 
bonafide werkgevers, waarbij geen problemen zijn gerezen met de 
premiebetaling of -vaststelling, geen extra werkzaamheden met zich zal 
meebrengen. Deze leden vroegen hoe dit met elkaar in overeenstemming 
te brengen is. Graag hadden zij meer inzicht in de concrete veranderingen 
voor de loonadministratie voor de werkgever, die door dit wetsvoorstel en 
de uitvoeringsmaatregelen zullen worden veroorzaakt. 

De voorzitter van de commissie, 
Kraaijeveld-Wouters 

De griffier van de commissie, 
Van der Windt 
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