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Besluit van 10 december 2007 tot wijziging
datum handhaving informatieverplichtingen
werkgevers

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 december 2007 nr. UB/K/2007/39326;
Gelet op artikel 50, vijfde lid, van de Invoeringswet Wet financiering
sociale verzekeringen;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Voor de datum, genoemd in artikel 50, eerste lid, van de Invoeringswet
Wet financiering sociale verzekeringen wordt 1 januari 2009 in de plaats
gesteld.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de
uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 10 december 2007
Beatrix
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. P. H. Donner
Uitgegeven de twintigste december 2007
De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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NOTA VAN TOELICHTING
Met de invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv)
is het stelsel van maandelijkse of vierwekelijkse aangifte loonheffingen
ingevoerd en zijn de jaaropgaven aan het Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen en aan de inspecteur van de loongegevens van
werknemers door werkgevers en inhoudingsplichtingen voor de heffing
van loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies werknemerszekeringen komen te vervallen.
Artikel 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
(IWfsv) biedt echter de mogelijkheid dat, indien blijkt dat niet of niet
volledig kan worden voldaan aan de administratieve verplichtingen van
de werkgever op grond van de artikelen en wetten die met de IWfsv zijn
gewijzigd, de verplichtingen die golden voor de inwerkingtreding van de
Wfsv en IWfsv tijdelijk tot uiterlijk 1 januari 2008 hun gelding kunnen
behouden na de datum van inwerkingtreding van de Wfsv en IWfsv
(1 januari 2006). Op grond van deze bepaling zijn nog aanvullende
jaaropgaven over het jaar 2006 aan werkgevers en inhoudingsplichtigen
uitgevraagd. Het vijfde lid van artikel 50 IWfsv biedt de grondslag om bij
koninklijk besluit voor deze datum van 1 januari 2008 een latere datum in
de plaats te stellen.
Dit besluit dient hiertoe. De datum is vastgesteld op 1 januari 2009. De
bedoeling van artikel 50 was de tijdelijke toepassing gedurende twee jaren
mogelijk te maken. De verlenging van de datum heeft tot doel ook
jaaropgaven over 2007 te kunnen uitvragen. Hiermee is sprake van
handhaving van de «oude» informatieverplichtingen over twee jaren,
namelijk de kalenderjaren 2006 en 2007.
In het jaar 2008 zal een nadere regeling worden opgesteld voor het
verstrekken aan de inspecteur van de jaarloongegevens over 2007 door
bepaalde werkgevers en inhoudingsplichtigen.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. P. H. Donner
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