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Met genoegen hebben wij er kennis van genomen, dat de Kamer over 
het algemeen kan instemmen met de in de memorie van antwoord 
gegeven reactie op het voorlopig verslag. Uit de vragen van de leden van 
de fracties van de P.v.d.A. en D66 in het eindverslag blijkt dat dit wets-
voorstel op enkele onderdelen nog nadere toelichting behoeft. Met het 
onderstaande hopen wij een en ander te verduidelijken. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wensen nadere informatie te ontvangen 
omtrent het premieverlies ten gevolge van te goeder trouw gemaakte 
fouten. Zij vragen of daarover aantallen en bedragen bekend zijn en of dit 
verschijnsel vooral bij bepaalde werkgevers in bepaalde sectoren voorkomt. 
In dit verband denken zij in het bijzonder aan kleine werkgevers, die voor 
de premieafdracht geen geschoold personeel kunnen inzetten. 

Uit navraag bij de bedrijfsverenigingen is gebleken dat over premieverlies 
ten gevolge van fouten die te goeder trouw gemaakt werden geen cij+ers 
bekend zijn, omdat hieromtrent in de administraties van de bedrijfsvereni-
gingen geen afzonderlijke gegevens worden bijgehouden. Blijkt bij nader 
onderzoek dat bij de afdracht van de voorschotpremie niet het juiste 
bedrag werd afgedragen, dan wordt de premie alsnog op het juiste 
bedrag vastgesteld. Hoewel niet uitgesloten moet worden geacht, dat van 
kleine werkgevers premie verloren gaat doordat men niet op de hoogte is 
van bepaalde regels, blijkt bij de nadere premievaststelling niet van in het 
oog springende tekorten, die door gebrek aan kennis van de premieheffing 
veroorzaakt zouden kunnen worden. 

Een factor hierbij kan zijn dat veel kleine werkgevers het voeren van 
hun administratie ten behoeve van de heffing van belastingen en premies 
veelal uitbesteden aan boekhoudkundige bureaus, waar de benodigde 
kennis wel aanwezig is. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen voorts wanneer de verbeteringen 
van de regeling terzake van administratieve verplichtingen effectief 
kunnen zijn, en hoelang voor de invoeringsdatum van de wet deze 
maatregelen bekend zouden moeten zijn. 

Voorop zij gesteld dat de ingevolge dit wetsvoorstel te stellen regelen 
ten doel hebben de reeds bestaande regels te veralgemeniseren en op 
hoger niveau vast te stellen. 
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Feitelijk zullen zij derhalve weinig verschillen van de thans bedrijfstak-
gewijs bepaalde voorschriften. Aangezien de directe gevolgen voor de 
werkgever gering zijn, wordt er van uitgegaan dat invoering van nieuwe 
ministeriële regelen gelijktijdig zal kunnen geschieden met de invoering 
van de wet. Op dit moment stelt de Sociale Verzekeringsraad een advies 
op omtrent de inhoud van deze nieuwe regelen. Getracht zal worden alle 
betrokkenen zo vroeg mogelijk van de resultaten hiervan op de hoogte te 
stellen. 

De leden van de P.v.d.A-fractie gaan voorts nader in op de vraag naar 
de wenselijkheid van het aanwenden van een deel van de opbrengst van 
een verscherpte fraudebestrijding voor versterking van de beroepsrechter. 
Zij leggen er de nadruk op hiermee niet op voorhand te kunnen instemmen, 
en willen alsnog hun in het voorlopig verslag gestelde vragen beantwoord 
zien. De desbetreffende vragen hadden betrekking op de grootte van het 
aan te wenden bedrag, het tijdstip waarop deze som zou kunnen worden 
vrijgemaakt, het aantal formatieplaatsen waarvoor gelden ter beschikking 
gesteld zouden kunnen worden, en het moment waarop tot uitbreiding 
van de betrokken colleges zou worden besloten. 

Op dit moment kunnen deze vragen helaas nog niet bevredigend 
worden beantwoord. Zoals ook reeds uit de memorie van antwoord 
moge blijken (pag. 5 en 6) zijn er op dit moment nog geen uitgewerkte 
gedachten over besteding van een mogelijk hogere premieopbrengst. In 
de eerste plaats omdat het voorbarig zou zijn om nu al plannen te maken, 
terwijl een hogere premieopbrengst pas enige jaren na de invoering van 
de wet zal kunnen worden verwacht. Zoals uit ervaringen met de inwer-
kingtreding van de Wet Ketenaansprakelijkheid is gebleken, duurt het 
enige jaren voordat een wettelijke regeling op premiegebied optimaal kan 
functioneren. In dit verband speelt tevens een rol, dat het zeer moeilijk is 
uit de totale premie-opbrengst een gedeelte aan te wtjzen dat als gevolg 
van een bepaalde wettelijke maatregel is, c.q. zal worden, geïncasseerd. 
Tot slot dient er rekening mee te worden gehouden dat premieopbrengsten 
ten goede komen aan de verschillende fondsen en niet zonder meer ter 
beschikking staan van de rijksoverheid. Dit betekent dat voor het aanwen-
den van premieopbrengsten begrotingstechnische aanpassingen 
noodzakelijk zijn. De betreffende passage in de memorie van toelichting 
moet dan ook eerder worden gezien als uiting van de opvatting dat wij in 
principe niet afwijzend staan tegenover deze gedachte, dan dat er reeds 
concrete plannen op dit gebied bestaan. 

Mocht in de toekomst blijken dat een stijgende premie-opbrengst 
gepaard gaat met een corresponderend aantal beroepszaken inzake 
premie en ambtshalve verhogingen, dan kan bezien worden of aanwending 
van premiegelden ten behoeve van versterking van de rechterlijke macht 
geregeld kan worden. Thans echter valt een dergelijke situatie nog niet te 
overzien. 

Voor eventuele besluiten op dit gebied zal de Kamer uiteraard op de 
hoogte gesteld worden. 

Met betrekking tot de strafbepaling wensen de leden van de P.v.d.A.-
fractie een opsomming te ontvangen van al die gevallen waarin een 
hoofdstraf tezamen met een andere hoofdstraf kan worden opgelegd en 
zouden zij de reden willen vernemen zulks in deze wet te doen. 

De wetten op grond waarvan een hoofdstraf tezamen met een andere 
hoofdstraf kan worden opgelegd, zijn: 

• het Wetboek van Strafrecht (artikelen 225, 226, 227, 326, 326a, 
326bis, 328, 328ter, 331, 332 en 335); 

• de Opiumwet (artikelen 10, tweede, derde en vierde lid, en 11, 
tweede en derde lid); 

• de Wet op de economische delicten (artikel 6) en 
• de Algemene wet inzake rijksbelastingen (artikel 68). 
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De delicten die worden bedreigd met onder meer een combinatie van 
hoofdstraffen zijn vermogensdelicten die in de economische sfeer worden 
begaan. Aan het voorzien in de mogelijkheid van een cumulatieve 
oplegging van hoofdstraffen ter zake van deze delicten ligt de gedachte 
ten grondslag dat de betreffende delicten zo ernstig kunnen zijn dat 
daarvoor een vrijheidsstraf de in aanmerking komende sanctie is. Dit zou, 
indien de hoofdstraffen slechts alternatief mogen worden opgelegd, er toe 
kunnen leiden dat, in geval van een veroordeling tot vrijheidsstraf, de 
veroordeelde geldelijk profijt van het crimineel gedrag zou blijven houden. 
De in de bovengenoemde wetten en het onderhavige wetsvoorstel 
vervatte mogelijkheid tot cumulatieve oplegging van hoofdstraffen strekt 
er onder meer toe dit te voorkomen. 

De leden van de fractie van D66 vragen waar in het wetsvoorstel de 
grens tussen misdrijf en overtreding wordt gelegd. 

Het antwoord op die vraag is vervat in artikel 18, eerste en tweede lid. 
Indien de niet, of niet juiste of niet volledige nakoming van een der 
verplichtingen bedoeld in artikel 10 opzettelijk geschiedt, is dit een 
misdrijf. In alle andere gevallen is het feit een overtreding. 

Tot slot wijzen de leden van de fractie van D66 op een discrepantie 
tussen de memorie van toelichting en de memorie van antwoord. In de 
memorie van toelichting is gesteld dat dit wetsvoorstel geen extra 
werkbelasting voor werkgevers met zich brengt, terwijl in de memorie van 
antwoord daarentegen zou zijn opgemerkt dat aandacht zou worden 
besteed aan de werkbelasting die deze maatregel voor werkgevers zou 
betekenen. Dit laatste echter, is onjuist. De passage over werkbelasting in 
de memorie van antwoord doelt niet op de gevolgen van dit wetsvoorstel, 
maar is een van de elementen die onderzocht moet worden alvorens 
overgegaan kan worden tot het invoeren van een eventuele aansprakelijk^ 
heid van werknemers voor niet betaalde premie. 

Dit wetsvoorstel zal wat de werklast voor werkgevers betreft nagenoeg 
neutraal zijn. 

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