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Voorwoord

De Sociale Verzekeringsraad kreeg op 20 juli 1981 de opdracht van de toen-
malige minister van Sociale Zaken a.i. zorg te dragen voor de evaluatie van de
Wet Ketenaansprakelijkheid. De minister voldeed daarmee aan een verzoek
van de Tweede Kamer. Bij de behandeling van de wet had deze om een evalua-
tie gevraagd.

Dit onderzoekrapport maakt deel uit van het evaluatieplan dat eind 1985
moet zijn afgerond. In overleg is overeengekomen dat het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie een deel
van het onderzoek dat werd gepland zou verrichten. Naast dit onderzoek is
een aantal andere studies verricht, zoals bij uitvoeringsorganen (fiscus en
bedrijfsverenigingen) en bij het bedrijfsleven. Dat brengt met zich mee, dat
voorzichtigheid betracht moet worden bij het trekken van definitieve conclu-
sies. Eindoordelen over de wet als geheel kunnen pas verantwoord gevormd
als de bevindingen uit alle onderzoeken naast elkaar worden geplaatst.

De Sociale Verzekeringsraad zal in afzonderlijke adviezen - gericht aan de
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - zijn oordeel geven over de
werking en effecten van de wet. De Raad zal zich daarbij vooral baseren op de
onderzoek- en evaluatierapporten.

Het onderhavige rapport is op 11 april 1985 vastgesteld door de Subwerk-
groep Onderzoek Wet Ketenaansprakelijkheid, die het onderzoek weten-
schappelijk heeft begeleid. De samenstelling van deze groep is in Bijlage 1 op-
genomen.

Dit onderzoekverslag is opgenomen in twee reeksen: in de WODC-reeks die
bij de Staatsuitgeverij wordt uitgegeven; en in de reeks van rapporten van de
Sociale Verzekeringsraad rond de Evaluatie van de Wet Ketenaansprakelijk-
heid.
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Korte samenvatting en conclusie

In het kader van de evaluatie van de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKa) is
een studie ondernomen naar het met de wet beoogde effect van terugdringing
van de malafide onderaanneming en het malafide ter beschikking stellen van
arbeidskrachten.

Deze studie omvat twee activiteiten: een onderzoek naar faillissementen in
enkele delen van het bedrijfsleven, en een inventarisatie met betrekking tot
malafiditeit na inwerkingtreding van de Wet Ketenaansprakelijkheid (waar--
onder ook begrepen is de Verleggingsregeling Omzetbelasting).

Uit het faillissementsonderzoek komt de bevinding, dat in de periode na in-
werkingtreding van de WKa het aantal faillissementen in de bouwnijverheid
met 40% afnam. Er zijn indicaties, dat dit niet of niet alleen door de conjunc-
turele ontwikkeling in de bouw is veroorzaakt, doch dat invoering van de WKa
een zelfstandige invloed heeft gehad. Zo is een dergelijke terugloop ten aan-
zien van het aantal faillissementen niet te zien bij de verwante maar minder
fraudegevoelige sector van de bouwinstallatiebedrijven. Voorheen ging de
malafide koppelbazerij gepaard met grote aantallen faillissementen van met
name bv's, doordat ondernemingen waarmee voor grote bedragen werd ge-
fraudeerd bij dreiging van ontmaskering 'verlaten' werden. Deze ondernemin-
gen failleerden vervolgens ('ploften'). Ondertussen werd .het fraudespel met
nieuwe bv's voortgezet. Momenteel is het verschijnsel van de 'plof-bv' groten-
deels verdwenen. Hiermee zijn duidelijk aanwijzingen verkregen, dat de WKa
een duidelijke en zelfstandige uitwerking had in de bouw.

De ontwikkelingen in de metaal (metaalproduktenindustrie: constructie-
werkplaatsen e.d.) en de dienstverlening (met name schoonmaakbedrijven)
zijn minder eenduidig. Weliswaar valt ook in de metaalproduktenindustrie een
teruggang van het aantal 'plof-bv's' te zien, doch de analyses kunnen niet lei-
den tot de conclusie dat de WKa hier in belangrijke mate verantwoordelijk
voor is geweest.

In de dienstverlening (schoonmaak) is geen enkel effect van de WKa gecon-
stateerd - het aantal malafide faillissementen ligt niet lager dan voorheen.

De faillissementsstudie levert dus als resultaat, dat in de bouw en ook in de
metaal het verschijnsel van de plof-bv mede door de WKa is teruggedrongen.
Als dit wordt gecombineerd met de signalen uit de verrichte inventarisatie
naar malafiditeit na inwerkingtreding van de WKa, dan ontstaat het volgende
beeld.

Aannemers (in de bouw) lijken zorgvuldiger te zijn geworden met de keuze
van onderaannemers. Ook zou minder met onderaannemers gewerkt worden
en meer met eigen personeel, hetgeen goed mogelijk is in een periode van
overschot op de arbeidsmarkt bij geringe bedrijvigheid. Wel zou er een
tendens zijn, dat vaker voorkomt dat ondernemers een deel van de lonen zwart
uitbetalen.

De ondernemers, die voorheen als koppelbaas werkzaam waren, lijken voor
een deel naar andere fraudeterreinen te zijn overgestapt, zoals bv. de 'BTW-
caroussel'. De malafide onderaanneming is echter niet geheel verdwenen. Zo
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zouden (met name in de schoonmaak) de malafide praktijken gewoon zijn
voortgezet, zonder dat rekening wordt gehouden met het risico van aanspra-
kelijkstelling op grond van de WKa. Anderzijds lijken sommigen door te zijn
gegaan onder aanpassing van de praktijken. De daarbij gehanteerde metho-
den lopen uiteen. Op z'n minst incidenteel is sprake van geheel malafide
ketens, inschakeling van buitenlandse rechtspersonen, reductie van de loon-
som middels valse facturen, misbruik van gelden op de g-rekening (geblok-
keerde rekening). Er is echter sprake van nu en dan aangetroffen werkwijzen;
er zijn bij de uitvoeringsorganen geen aanwijzingen dat bepaalde methoden
en constructies in hoge frequentie worden toegepast.

De verwevenheid van de eventuele invloed van de WKa en met die van de
conjuncturele ontwikkeling maakt het trekken van. conclusies voor de toe-
komst met een definitieve status moeilijk. Zo is het niet goed voorspelbaar,
hoe de malafiditeit zich zal ontwikkelen indien de bedrijvigheid weer toeneemt
en weer schaarste op de arbeidsmarkt intreedt. Het is aannemelijk dat de
momenteel bestaande zorgvuldigheid bij het omgaan met onderaannemers bij
schaarste aan arbeidskrachten onder druk zal komen te staan. Pas dan kan er
voldoende zicht komen op mogelijke malafide constructies ter ontwijking van
het risico van aansprakelijkstelling. Hoe dat dan uitwerkt, zal mede afhangen
van de mate waarin het risico van aansprakelijkstelling als reëel wordt waar-
genomen.
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Inleiding

Voor 1960 was degene die arbeidskrachten ter beschikking stelde als werk-
gever premies verschuldigd. Omdat gesignaleerd werd dat juist bij deze uit-
lenende werkgevers (koppelbazen) in toenemende mate geen premies werden
afgedragen, werd in 1960 artikel 16a in de Coërdinatiewet Sociale Verzekering
opgenomen. Daarin werd gesteld, dat degene die gebruik maakt van ter be-
schikking gestelde arbeidskrachten hoofdelijk aansprakelijk is voor de pre-
mies werknemersverzekeringen die over het loon van de ingeleende werk-
nemers verschuldigd zijn. Daarvan kon de inlenende werkgever zich vrijwaren
door aangifte te doen van die inlening. In 1970 werd het ter beschikking stel-
len van arbeidskrachten gebonden aan een vergunning op grond van de Wet
op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten; artikel 16a werd in 1971 zo
gewijzigd, dat de vrijwaring van de aansprakelijkheid van de inlener mede, af-
hankelijk werd gesteld van de aanwezigheid van zo'n vergunning. Op deze
wijze werd getracht betere waarborgen te scheppen voor de premie-inning.
Hiervan is niet de sanerende werking uitgegaan die men voor ogen had, omdat
de koppelbazen/uitleners die geen vergunning konden krijgen een andere weg
kozen om hun (malafide) activiteiten voort te zetten, door zich te richten op de
`aanneming' van werk. Er ontstond een vlucht in de onderaanneming, vaak in
de vorm van regie-overeenkomsten. In wezen kwam het er op neer, dat de oude
praktijken in een nieuwe (juridische) verschijningsvorm werden geconti-
nueerd: 'onderaanneming' in plaats van 'ter beschikking stellen van arbeids-
krachten'.

De WKa is een nieuwe poging om betere waarborgen te scheppen voor de
premie-inning zowel als voor de inning van loon- en omzetbelasting.

Op 1 juli 1982 trad deze WKa (Stbl. 1981, 370) in werking, waarmee beoogd
wordt "door maatregelen op het gebied van het sociale verzekerings- en het
fiscale recht het bewust niet-betalen van premies voor sociale verzekeringen
en loon- en omzetbelasting bij onderaanneming en het ter beschikking stellen
van arbeidskrachten tegen te gaan" (MvT, Tweede Kamer, zitting 1978-1979,
15 687). Vanwege uitvoeringstechnische redenen kon de wet niet van toepas-
sing zijn op de omzetbelasting; daarvoor is een afzonderlijke'verleggingsrege-
ling omzetbelasting' van toepassing verklaard (1). Op deze plaats wordt niet
verder ingegaan op de wet en haar uitvoeringsmaatregelen (2). Wel is van
belang dat aan de evaluatie, die onder auspiciën van de Sociale Verzekerings-
raad (SVr) wordt verricht, twee hoofdvragen zijn verbonden. De ene betreft de
mogelijke schade die de wet veroorzaakt voor het (bonafide) bedrijfsleven (ten
aanzien van liquiditeitspositie aannemers, extra kosten door administratieve
verplichtingen, etc.). De andere hoofdvraag is relevant voor de in dit rapport
weergegeven studie: wordt door de wet inderdaad het bewust niet-betalen van
belastingen en premies bij onderaanneming en het ter beschikking stellen van
arbeidskrachten tegengegaan? Dus: wordt het beoogde effect ook ver-
wezenlijkt?

Onderzoek naar de effectiviteit. van deze wet is vooral geen eenvoudige
zaak, omdat moeilijk zichtbaar kan worden gemaakt welke omvang het be-
wust niet afdragen van belastingenen premies heeft: malafiditeit speelt zich
uit de aard van de zaak (grotendeels) in het verborgene af. Directe meting van
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belasting- en premiefraude is daarom onmogelijk, zodat gezocht moet worden
naar meer indirecte metingen, waaruit kan blijken of het al dan niet aanneme-
lijk is dat de wet geen, weinig of veel effect had. Zo is het mogelijk te bezien of
het bedrag aan geïnde belastingen en premies na inwerkingtreding van de wet
toeneemt (hetgeen in het kader van de evaluatie in SVr-verband ook wordt ge-
poogd: zie de rapportage van de Stichting voor Economisch Onderzoek).

Een andere benadering is het onderzoeken van faillissementen. In ieder ge-
val vóór inwerkingtreding van de wet werd door malafide onderaannemers en
koppelbazen gebruik gemaakt van de'plofstrategie' (3). De activiteiten in deze
strategie worden verricht door ondernemingen (vaak rechtspersoonlijkheid
bezittend: met name besloten vennootschappen) die een schijn van bonafidi-
telt bezitten: tot het moment van ontmaskering wordt voor grote bedragen ge-
fraudeerd, de - ambtshalve - vastgestelde belasting- en premieschulden
zijn niet meer verhaalbaar; de onderneming failleert. Ondertussen hebben an-
dere ondernemingen de functie van de ontmaskerde onderneming al overge-
nomen. Deze werkwijze scheidt dus voortdurend gefailleerde ('geplofte') on-
dernemingen af. Uit onderzoek komt naar voren dat 8% van alle failliet ver-
klaarde besloten vennootschappen in de jaren 1979-1980 produkt waren van
de plofstrategie van malafide onderaannemers; in de bouw lag dit zelfs op
31%(4).

Indien de WKa effectief is, zou dat zichtbaar moeten worden bij faillisse-
menten, zowel in het aantal faillissementen als in de mate waarin bij faillisse-
menten sprake is van een achtergrond van malafide onderaanneming. Beter
gesteld: uit een faillissementsstudie kan blijken of de wet effectief is in het
terugdringen van de gehanteerde plofstrategie van malafide onderaan-
nemers.

De in deel 1 van dit verslag gepresenteerde faillissementsstudie valt uiteen
in twee, elkaar aanvullende, delen: een analyse van ontwikkelingen in het aan-
tal faillissementen, en een meer inhoudelijk gerichte dossierstudie met be-
trekking tot faillissementen. Daarover verderop meer. Eerst nog de kantteke-
ning, dat deze studie, zoals aangeduid, weliswaar informatie kan leveren over
de mate waarin het aantal (malafide) faillissementen afneemt, doch dat dit
nog niet behoeft te betekenen dat daarmee ook de malafide koppelbazerij is
teruggedrongen. Het is immers denkbaar dat, als reactie op de WKa, andere
strategieën worden gekozen, die niet gepaard gaan met het veelvuldig faille-
ren van de gebruikte ondernemingen. Gezien de historie van de koppelbazerij
en haar bestrijding laat zich de vraag stellen, of niet weer de oude praktijken
in nieuwe juridische jasjes zullen worden voortgezet, waarop de WKa geen of
weinig vat heeft. "Van de kring van koppelbazen mag niet verwacht worden,
dat zij vanuit een hooggestemd ethisch ideaal aan de uitvoering van deze
nieuwe wet zullen medewerken", merkt mr. M.J.G.C. Raaijmakers op (Bouw-
recht, 1981, 18, blz. 902). Om die reden is ook gepoogd te inventariseren of de
malafiditeit wellicht nieuwe gedaanten aannam. (Deel II).
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Deel 1:
Faillissementsstudie



1 Analyse van de ontwikkeling in aantallen
faillissementen

1.1 De analyse

Bij de opzet van de faillissementsstudie zijn enkele keuzen gemaakt. De
aandacht is uitgegaan naar de faillissementen in die delen van het bedrijfs-
leven, waar vóór de inwerkingtreding van de wet meer dan incidenteel van
malafide onderaanneming sprake was. Op grond van een analyse op het
bestand uit een eerder verricht faillissementsonderzoek (5) is gekozen voor
onderzoek naar drie bedrijfsgroepen:
- de metaalproduktenindrustrie (Standaardbedrijfsindeling 1974 van het

CBS: groep 34): gieterijen, smederijen, schroevenindustrie e.d., construc-
tiewerkplaatsen, enz. Ongeveer 1 op de 5 faillissementen in deze sector
kende in 1979/80 een achtergrond van malafiditeit;

- de bouwnijverheid (SBI '74 groep 51): burgerlijke- en utiliteitsbouw, grond-,
water- en wegenbouwkundige bedrijven, schilders-, glazenmakers-, behan-
gers- en stukadoorsbedrijven; plusminus 1 op de 3 faillissementen in
1979180 had verband met malafide onderaanneming;

- de 'overige dienstverlening' (SBI '74 groep 98): reinigings- en schoonmaak-
bedrijven, etc. In deze categorie gaat het om kleine aantallen faillissemen-
ten; ongeveer 1 op de 6 kende in 1979180 een achtergrond van malafide
onderaanneming.

In de overige delen van het bedrijfsleven was de malafide onderaanneming
een kwantitatief te verwaarlozen verschijnsel (1 à 2 procent van de faillisse-
menten).

Een algemeen probleem is het al dan niet kunnen toerekenen van geconsta-
teerde trends aan invloed van de WKa. Er kunnen immers ook andere invloe-
den zijn op de ontwikkeling van het aantal faillissementen en de ontwikkelin-
gen met betrekking tot malafide onderaanneming, zoals bv. invloeden die uit-
gaan van de (neergaande) conjunctuur. Alleen bij experimentele invoering van
de wet (bv. in een bepaalde regio) zou het wetseffect betrekkelijk zuiver te
isoleren zijn. In de huidige situatie zal aan de interpretatie van de resultaten
altijd enige onzekerheid kleven. Wel is getracht de opzet van de studie zo-
danig vorm te geven, dat aannemelijk kan worden gemaakt dat eventuele ef-
fecten inderdaad verband houden met inwerkingtreding van de wet. In de stu-
die naar de ontwikkeling van het aantal faillissementen in de genoemde drie
bedrijfsgroepen, wordt deze vergeleken met die bij aanverwante groepen, die
min of meer aan dezelfde conjuncturele invloeden onderhevig zullen zijn. Het
hoeft geen betoog dat zulk een vergelijking alleen indicatief kan zijn. Voor de
duidelijkheid zij vermeld, dat het begrip `conjunctuur' in dit verslag staat voor
alle andere systematische invloeden, zoals cyclische trends in de bedrijvig-
heid, maar ook structurele tendenzen zoals een blijvende afneming van pro-
ductievolumes.

De analyse is er op gericht te onderzoeken of zich na de inwerkingtreding
van de WKa een neerwaartse ontwikkeling voordoet in de aantallen faillisse-
menten in de metaalproduktenindustrie, de bouwnijverheid, en de `overige
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dienstverlening', vergeleken met min of meer aanverwanten delen van het be-
drijfsleven. De delen waarmee dan wordt vergeleken zijn respectievelijk: de
rest van de industrie (SBI'74 groepen 20 tot en met 33, 35 tot en met 39), de
bouwinstallatiebedrijven (groep 52) en andere dienstverlenende bedrijven
(groep 90 t/m 97, 99).

Het is niet aannemelijk, dat een eventuele trendbreuk als gevolg van de wet
direct na inwerkingtreding op 1 juli 1982 zichtbaar zal worden. De wet geldt ni.
niet voor de verplichtingen die zijn aangegaan vóór die datum, en die niet ver-
der doorlopen dan tot 1 juli 1983. Een eventuele werking zal dan pas in de loop
van de tijd zichtbaar kunnen worden. Dat geldt nog in versterkte mate, omdat
er doorgaans maanden liggen tussen het tijdstip waarop (ook malafide) onder-
nemingen hun activiteiten feitelijk (na ontmaskering) staken en de datum
waarop het faillissement wordt uitgesproken (6). Bij wetseffectiviteit zal daar-
om een geleidelijke neerwaartse trend te verwachten zijn, op z'n vroegst in de
loop van het tijdvak half 1982-half 1983.

Malafide onderaannemers werkten veelvuldig, doch niet exclusief, met
besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. "Koppelbazen en
andere ongure ondernemers maken wellicht dankbaar gebruik van de moge-
lijkheid die de rechtspersoonlijkheid hen biedt, doch hun bestaan danken zij
daaraan niet" (7). Wel zijn er aanwijzingen, dat bij knoeierijen relatief vaak van
bv's gebruik is gemaakt (8). Om die reden betreffen de analyses niet alleen de
aantallen faillissementen onder alle rechtsvormen, maar ook de aantallen ge-
failleerde bv's in het bijzonder.

De gegevens over de aantallen faillissementen zijn door het CBS ter be-
schikking gesteld. Over de periode van januari 1981 tot en met augustus 1984
zijn de maandelijkse aantallen uitgesproken faillissementen van ondernemin-
gen voor ieder van de gekozen bedrijfsgroepen geleverd. Bij voorkeur was ook
de periode vóór 1981 in de analyses betrokken, doch, samenhangend met
wijzigingen in de indeling in bedrijfsgroepen, waren daaromtrent geen be-
trouwbare en vergelijkbare gegevens voorhanden.

Daarmee is gelijk een beperking van de analyse gegeven. Over de periode
voor inwerkingtreding van de wet zijn 18 meetpunten (18 maanden) beschik-
baar voor de analyse, over de periode na 1 juli 1982 26 meetpunten; in totaal
zijn er dus 44 meetpunten. Echter: voor een goede tijdreeksanalyse is een
minimum van ongeveer 50 meetpunten vereist (9). Bij minder meetpunten wor-
den de resultaten minder betrouwbaar. Om deze reden is het minder zinvol
een volledig uitgewerkte tijdreeksanalyse uit te voeren: een meer beperkte
analyse zal verricht worden, overigens wel met gebruikmaking van enkele es-
sentiële instrumenten uit de methodiek van de tijdreeksanalyse (10).

1.2 De metaalproduktenindustrie

a. Analyse met betrekking tot alle ondernemingsvormen

Het maandelijkse aantal faillissementen in de metaálproduktenindustrie
bedraagt gemiddeld enkele tientallen, in de rest van de industrie is dat 50 à 60.

In figuur 1 is grafisch weergegeven de ontwikkeling in de aantallen faillisse-
menten van januari 1981 tot en met augustus 1984.

Zowel in de metaalproduktenindustrie als in de rest van de industrie is een
geleidelijke stijging van de faillissementsaantallen te zien tot het najaar van
1982, waarna zich een daling inzet. Voor'de periode tot en met augustus 1982,
en voor de periode daarna, zijn trendlijnen berekend (regressielijnen). Voor de
metaalproduktenindustrie werd dit:

y 11,1 + 0,6.x voor de periode t/m augustus 1982, en
y = 30,6 - 0,5.x voor het tijdvak na augustus 1982,

waarbij 9 is het geschatte aantal faillissementen, x is het maandnummer.
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Voor de rest van de industrie werden de trendlijnen:
9 = 51,5 + 0,5.x (t/m augustus '82) en
9 = 80 4 - 0.8.x (na augustus '82).

Deze trendlijnen zijn getekend in figuur la.'

Figuur 1: Maandelijkse aantallen faillissementen in de metaalproduktenindustrie en in de rest van
de industrie.

aantal '
faillissementen

70 '

Figuur la: Trendlijnen in het aantal faillissementen in de metaalproduktenindustrie en de rest van
de industrie.

rest industrie

50

30-

101

metaalprOduktenindustrie

19 20 44 maandnummer

sept. '82 aug. '84

Er moge dan wel sprake zijn van een trendbreuk in het najaar van 1982' in
het aantal faillissementen in de metaalproduktenindustrie, zulk een breuk is
minstens even sterk aanwezig in de rest van de industrie. Het is dan meer aan-
nemelijk dat van een algemene conjuncturele ontwikkeling sprake is, dan van
een specifiek door de WKa veroorzaakt effect (11).
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b. Analyse met betrekking tot besloten vennootschappen

De ontwikkeling van alleen de besloten vennootschappen wijkt nauwelijks
af van die van alle ondernemingsvormen. Ook daar is tot najaar 1982 een op-
waartse trend in het aantal faillissementen, daarna een neerwaartse.

Voor de bv's in de metaalproduktenindustrie werden de volgende trend-
lijnen berekend:

9 = 5,7 + 0,6.x (t/m augustus '82) en
9 = 22,5 - 0,4.x (na augustus '82).

En voor de rest van de industrie:
9 = 30,1 + 0,4.x (t/m augustus '82) en
9 = 52,1 - 0,6.x (na augustus '82).

Figuur 2 toont deze lijnen. .

Figuur 2: Trendlijnen in het aantal faillissementen van bv's in de metaalproduktenindustrie en in
de rest van de industrie.
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Ook bij de bv's ligt de trend in de metaalproduktenindustrie niet duidelijk
anders dan in de rest van de industrie (12).

1.3 De bouwnijverheid

a. Analyse met betrekking tot alle ondernemingsvormen,

In deze paragraaf gaat het om de ontwikkeling van het aantal faillissemen-
ten in de bouwnijverheid, vergeleken met die'van de bouwinstallatiebedrijven.
Figuur 3 schetst de ontwikkelingen.

Net als in de industriële sector is hier, zowel in de bouwnijverheid ars bij de
-installatiebedrijven, een toename van het aantal faillissementen in het tijd-
vak begin 1981 tot najaar 1982, waarna zich een daling inzet. Ook hier zijn re-
gressielijnen berekend; voor de bouwnijverheid bleek dit:

9 = 69,4 + 1,6.x (tlm augustus '82) en
9 = 137,86 - 2,1.x (na augustus '82).

Voor de bouwinstallatiebedrijven:
y = 10,6 + 0,4.x (tlm augustus '82) en
9 26,9 - 0,3.x (na augustus '82).

Deze lijnen zijn in figuur 3a weergegeven.
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Figuur 3: Maandelijkse aantallen faillissementen in de bouwnijverheid en bij de bouwinstallatie-
bedrijven.

Figuur 3a: Trendlijnen in het aantal faillissementen in de bouwnijverheid en bij de bouwinstallatie-
bedrijven.
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Na een sterke stijging van de faillissementsaantallen binnen de bouwnijver-
heid volgt een nog sterkere terugloop in 1983. Overigens lijkt (zie figuur 3) in
1984 een stabilisering op te treden. Zulk een duidelijke trendbreuk is niet, of in
veel geringere mate, zichtbaar bij de bouwinstallatiebedrijven. Hierin ligt een
mogelijke aanwijzing voor een specifiek effect van de WKa (13). Zoëven is aan-
geduid dat bij de bouwnijverheid een stabilisering te zien is na eenperiode
van sterke daling van het faillissementaantallen. In de tweede helft van 1982
lag het maandelijkse aantal faillissementen gemiddeld op 96; in het derde
kwartaal van 1983 op 61, in het vierde op 48, in het eerste kwartaal van 1984 op
65, in het kwartaal daarna op 55. Na een daling met zo'n 40% blijft het gemid-
delde rond de 55-60 schommelen.

b. Analyse met betrekking tot bv's

Omdat ook specifiek bij de bv's zowel in de bouwnijverheid als bij de -instal-
latiebedrijven een trendbreuk zichtbaar wordt in het najaar van 1982, worden
in figuur 4 gelijk de berekende trendlijnen gegeven.
Deze zijn voor de bouwnijverheid:

9 = 36,4 + 0,8.x (t/m augustus '82) en
9 72,1 - 1,1.x (na augustus '82).

En voor de bouwinstallatiebedrijven:
9 = 6,7 + 0,4.x (t/m augustus '82) en
9 = 14,2 - 0,12.x (na augustus '82).

Figuur 4: Trendlijnen in het aantal faillissementen van bv's in de bouwnijverheid en bij -installatie-
bedrijven.
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Bij de bv's in de bouwnijverheid is; veel duidelijker dan bij die in de sector
van de installatie, een teruggang in het aantal faillissementen na augustus
1982. Deze daling vindt vooral plaats in de periode najaar 1982-medio 1983,
daarna lijkt uitdrukkelijk een stabilisering op te treden (zo blijkt uit de - niet
getoonde - trend): in de tweede helft van 1982 waren er per maand gemiddeld
50 faillissementen van bv's in de bouwnijverheid, in het derde kwartaal van
1983 31, in het vierde kwartaal 33, in het eerste kwartaal van 1984 34, in het
tweede kwartaal 28. Dus: na een daling met zo'n 40% lijkt het aantal gestabili-
seerd (14).

1.4 Overige dienstverlening

Het aantal faillissementen in de 'overige dienstverlening' per maand is ge-
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ring: 10 à 20. Het aantal maandelijks faillerende bv's ligt daar nog duidelijk
onder, reden om een aparte analyse met betrekking tot bv's achterwege te
laten.

In figuur 5 is het aantal faillissementen in de'overige dienstverlening-weer-
gegeven.

Figuur 5: Maandelijkse aantallen faillissementen bij 'overige dienstverlenende bedrijven' (schoon-
maakbedrijven etc.) en in de andere dienstverlening.

Allebei de getoonde trends kennen een zeer vlak verloop - een trendbreuk
is niet duidelijk aanwezig. Wel lijkt bij beide zo in het voorjaar van 1983
(maand 28/29) na een periode van geringe stijging van faillissementsaantallen
zich enige daling in te zetten, reden om trendlijnen te berekenen apart voor het
tijdvak tot mei 1983 en voor het tijdvak daarna. Voor de 'overige dienstverle-
ning' (schoonmaakbedrijven etc.) werd dit:

9 = 14,0 + 0,2.x (t/m april 1983) en
9 = 44,0 - 0,8.x (na april 1983).

En voor de rest van de dienstverlening:
y 11,4 + 0,3.x (t/m april 1983) en
y - 12,9 + 0,02.x (na april 1983).

Figuur 5a: Trendlijnen in het aantal faillissementen in twee categorieën van dienstverlenende be-
drijven.
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Bij de 'overige dienstverlening' lijkt sprake van (enige) trendbreuk. In de an-
dere dienstverleningscategorie is eerst een stijging waarneembaar, gevolgd
door een niveaudaling en stabilisering. Dus ook daar is van een soort van
trendbreuk sprake, reden om ten aanzien van de'overige dienstverlening' niet
te kunnen concluderen dat er mogelijk een effect van de WKa speelt (15).
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1.5 Conclusie

De verrichte analyses leveren een aantal indicaties op, die uiteenlopen voor
de bekeken sectoren.

Bij de metaalproduktenindustrie is weliswaar een trendbreuk zichtbaar in
het aantal faillissementen na inwerkingtreding van de WKa, doch eenzelfde
trendbreuk is ook waar te nemen in de rest van de industriële sector. Het is
dan aannemelijk dat de neerwaartse ontwikkeling bij faillissementen in de
metaalproduktenindustrie veroorzaakt wordt door conjuncturele ontwikkelin-
gen, niet door een specifiek effect van de WKa.

Bij de overige dienstverlenende bedrijven (met name schoonmaakbedrijven)
is een lichte trendbreuk waarneembaar in het voorjaar van 1983. Het is, omdat
slechts een geringe afname in faillissementsaantalien zichtbaar is en vergelij-
king met een andere categorie van dienstverlenende bedrijven geen grote ver-
schillen toont, niet verantwoord hieraan conclusies te verbinden met betrek-
king tot een mogelijk WKa-effect.

In de bouwnijverheid is een duidelijke en spectaculaire trendbreuk zicht-
baar in het najaar van 1982. Er is een tijdelijke sterke daling van het aantal fail-
lissementen met zo'n 40%, waarna dit aantal weer neigt naar stabilisatie. Om-
dat zulk een ontwikkeling nauwelijks aanwezig is bij de bouwinstallatiebedrij-
ven, is het denkbaar dat de ontwikkeling in de bouwnijverheid (mede) is ver-
oorzaakt door de WKa.

De bevindingen geven ten dele ondersteuning aan de hypothese dat de
WKa effect sorteerde, met name in de bouwnijverheid. Deze conclusie kan
echter alleen een voorlopige zijn, omdat aan de analyse de veronderstelling
ten grondslag ligt, dat het mogelijk verstorende effect van bv. de conjunctu-
rele ontwikkeling te meten is door de trend in verwante delen van het bedrijfs-
leven te onderzoeken, waar veel minder sprake is van (malafide) onderaanne-
ming. Of dat zuiver genoeg kan is maar de vraag: is in dat opzicht de bouwnij-
verheid te vergelijken met de bouwinstallatiebedrijven? En de metaalproduk-
tenindustrie met de rest van de industrie? Het is bv. mogelijk, dat de verminde-
ring in het aantal faillissementen in de rest van de industrie veroorzaakt wordt
door de. conjunctuur, en die in de metaalproduktenindustrie door de WKa.

Omdat vooral in de bouwnijverheid een sterke neergang van het aantal fail-
lissementen zichtbaar is geworden, is voor die bedrijfstak nadere informatie
verzameld over de conjuncturele ontwikkeling. (Uit: Maandstatistiek Bouwnij-
verheid, december 1984, CBS).

Gegevens over door architektenbureaus e.d. onderhanden zijnde ontwerpen
laten zien, dat er vanaf 1981 een gestaag dalende trend is tot en met 1983; in
1984 lijkt dit wat aan te trekken (16). Eenzelfde beeld wordt verkregen als ge-
keken wordt naar de door architektenbureaus e.d. uitgevoerende opdrachten
waarvan de bouw is begonnen (17). Dus pas in 1984 is een opleving te con-
stateren.

Het aantal bij 'arbeidsbureaus 'geregistreerde werklozen in de bouw-
nijverheid vertoont tot zeker juni 1983 een forse stijging, om daarna te gaan
dalen (18).

Deze ontwikkelingen laten zien, dat er weliswaar enige opleving in de bouw
valt te zien, doch dat deze pas inzet einde 1983 of begin 1984. De daling van
het aantal faillissementen dateert al van einde 1982/begin 1983. Daarbij dient
ook te worden bedacht, dat conjuncturele effecten pas na enige tijd te zien
zullen zijn in de faillissementsaantallen, terwijl deze sneller in de orderporte-
feuilles en werkloosheidsaantallen merkbaar zullen zijn: Hoewel dus niet met
volstrekte zekerheid valt te stellen dat de daling van het aantal faillissemen-
ten daarbij geheel los staat van conjuncturele tendenzen, maken de vermelde
ontwikkelingen in de bouwnijverheid het wel aannemelijker, dat toch van een
specifiek WKa-effect sprake is.
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Meer inzicht is te verkrijgen als ook de resultaten van de hierop volgende
dossierstudie in acht worden genomen. Zo zal, indien de terugloop van het
aantal faillissementen inderdaad aan de WKa moet worden toegeschreven,
het aandeel van malafide onderaannemingen onder de faillissementen in die
sector duidelijk zijn verminderd, vergeleken met•de situatie vóór de inwerking-
treding van de wet.
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2 Dossierstudie naar- faillissementen

2.1 De opzet

De dossierstudie is gericht op de mate waarin bij faillissementen blijkt dat
ondernemingen gebruikt zijn voor het bewust niet-betalen van belastingen en
premies in het kader van onderaanneming of het ter beschikking stellen van
arbeidskrachten.

Het onderzoek is beperkt tot die delen van de industrie, de bouw en de
dienstverlening, waar vóór inwerkingtreding van de WKa duidelijk van mala-
fide onderaanneming sprake was (zie de Inleiding). Maar er zijn nog enkele be-
perkingen aangebracht.

De eerste is dat de dossierstudie alleen besloten vennootschappen betreft..
De reden hiervoor is gelegen in de omstandigheid, dat de eerder verrichte fail-
lissementsstudie, welke dient als 'meting' van de situatie voor inwerkingtre-
ding van de wet, ook slechts bv's betrof. Zinvolle vergelijkingen zijn daarom
alleen met betrekking tot bv's te maken.

Ten tweede is gekozen voor onderzoek naar faillissementen bij 6 van de 19
arrondissementsrechtbanken. De overwegingen voor deze keuze moeten niet
in de eerste plaats bij zuinigheidsargumenten gezocht worden. Belangrijker
is, dat uit het eerdere faillissementsonderzoek naar voren kwam, dat in som-
mige arrondissementen veel meer dossiers signalen van 'malafide onderaan-
neming' bevatten, dan in andere arrondissementen. Door nu slechts een deel
van de rechtbanken in het onderzoek te betrekken, is het mogelijk een zo-
danige selectie te verkrijgen, dat het percentage gevallen van malafide onder-
aanneming in de jaren 1979180 zeer hoog lag: dan is goed te onderzoeken of
dit percentage na inwerkingtreding van de wet enigszins of zelfs duidelijk
daalde. In onderstaand overzicht is weergegeven hoe de situatie in 1979/80
lag.

Tabel 1: Het percentage 'malafide onderaanneming' bij faillissementen van bv's in 1979180 in groe-
pen van arrondissementen en groepen van bedrijven

metaalprod. ind.
bouw, overige

dienstverlening

overige
bedrijven

totaal

Arrondissementen:
Arnhem, Dordrecht, Groningen, Maastricht,
Rotterdam, Utrecht 42% 3% 15%
Overige arrondissementen 16% 0% 4%
totaal 27% 1% 8%

Waar in 8% van alle gevallen van gefailleerde bv's aanwijzingen voor mala-
fide onderaanneming werden aangetroffen, ligt dat op 42% in de gekozen
bedrijfsgroepen in de gekozen arrondissementen.

Bestudeerd zijn de bv's (in de genoemde arrondissementen en bedrijfsgroe-
pen) welke in de tweede helft van 1983 zijn gefailleerd. Later was niet mogelijk
gezien het tijdstip waarop het onderzoek zou moeten worden afgesloten, eer-
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der is niet wenselijk, omdat de kans dan te zeer aanwezig is dat veel van de
onderzochte bv's niet werkzaam waren onder het regiem van de WKa. Zelfs
met de gekozen periode is die kans nog reëel aanwezig. Aan dat aspect is in
de analyses uitdrukkelijk aandacht besteed.

In totaal bleken er 140 bv's te zijn gefailleerd in de in het onderzoek betrok-
ken arrondissementen en bedrijfsgroepen. Deze lagen als volgt over de arron-
dissementen verdeeld:

Arnhem: 26
Dordrecht: 26
Groningen: 13
Maastricht: 18
Rotterdam: 36
Utrecht: 21

Over deze faillissementen werd bij de volgende instanties informatie ver-
zameld:
- de rechtbankdossiers werden bestudeerd, over een aantal bv's werd de

curator om enige aanvullende informatie gevraagd;
- over de bv's werd informatie gevraagd aan belastingdienst en enige be-

drijfsverenigingen.

De bevindingen komen in de volgende paragrafen aan de orde.

2.2 Informatie uit de rechtbankdossiers

2.2.1 Mate waarin informatie is verkregen

De methodiek van bestudering van de rechtbankdossiers is, terwille van de
vergelijkbaarheid van de bevindingen, exact hetzelfde als die welke gevolgd is
bij de eerder verrichte faillissementsstudie.

Van groot gewicht in de dossiers zijn de verslagen die de curator opmaakt
over het faillissement en de achtergrond van het failleren. Hoewel de faillisse-
menten redelijk recent waren uitgesproken (19), bevatten de dossiers meestal
toch voldoende informatie om een beeld te krijgen van de bv. In een niet on-
aanzienlijk aantal gevallen (33 van de 140).was evenwel beslist te weinig infor-
matie aanwezig (20). Over deze 33 gevallen is schriftelijk contact gezocht met
de faillissementscurator, door tussenkomst van de rechter-commissaris in
het faillissement, met het verzoek enige informatie te geven met betrekking
tot eventuele aanwijzingen voor het bestaan van belasting- en premiefraude,
en de periode tot wanneer de bv werkzaam was (21). Over 19 bv's werd door de
curator de verlangde gegevens verstrekt, waardoor het percentage 'onvol-
doende informatie' daalde van 24 naar 10.

2.2.2 Belasting- en premiefraude

De faillissementsdossiers bevatten allerhande informatie over,het functio-
neren van de failliete bv's. In het kader van dit onderzoek is alleen van belang
in hoeverre er sprake is van belasting- en premiefraude (d.w.z. het opzettelijk,
systematisch nalaten van betaling van belastingen en premies) in het alge-
meen, en van belastingen premiefraude in het kader van malafide onderaan-
neming in het bijzonder. Alleen op het laatste heeft de WKa betrekking. Om-
dat echter niet steeds bij gevallen van belasting- en premiefraude scherp valt
vast te stellen of dit (deels) samenhangt met onderaanneming, wordt in de vol-
gende tabel weergegeven het aantal gevallen waarin van belasting- en pre-
miefraude in het algemeen sprake was. De analoge gegevens uit het eerdere
faillissementsonderzoek zijn ter vergelijking ook vermeld.

Omdat niet specifiek vermelding wordt gemaakt van 'malafide onderaanne-
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ming' doch van het meer omvattende `belasting- en premiefraude', geeft tabel
2 geen direct inzicht in de mate waarin de malafide koppelbazerij in de onder-
zochte dossiers is aangetroffen. Bij de bespreking van de tabel wordt daarop
ingegaan.

Tabel 2: De mate waarin de faillissementsdossiers indicaties bevatten van belasting- en premie-
fraude: huidige studie en situatie in 1979180.

in de tweede helft
van 1983 uitgesproken

faillissementen
in 1979180

faillissementen
n % %

Voldoende informatie:
- geen aanwijzingen voor belasting en premiefraude 111 79 42
- wel aanwijzingen voor belasting en premiefraude 15 11 54
Onvoldoende informatie 14 10 4
Totaal 140 100 100

Het ziet er naar uit, dat het percentage gevallen van belasting- en premie-
fraude, vergeleken met 1979/80, drastisch is gedaald, van 54 naar 11. Indien de
gevallen met onvoldoende informatie buiten beschouwing worden gelaten,
zijn de percentages respectievelijk 56 en 12.

Van de in de eerdere faillissementsstudie als frauduleus aangewezen bv's
(de in de tabel genoemde 54%), opereerden de meeste in onderaanneming
(42% van het totaal, 78% van de'belasting- en premiefraude-bv's'). Aangezien
nu bij slechts 11% van de onderzochte bv's aanwijzingen van belasting- en
premiefraude zijn gevonden, ligt de conclusie voor de hand, dat ook specifiek
de malafide onderaanneming is gereduceerd. Dit is des te sterker het geval,
naarmate onder die 11 % zich ook bv's bevinden, waarmee waarschijnlijk wel
belasting- en premiefraude is gepleegd, doch niet in de sfeer van onderaanne-
ming en uitlening van arbeidskrachten. Verderop zal blijken, dat bij slechts 6
van de 15 `belasting- en premiefraude'-bv's met enige zekerheid gesteld kan
worden dat ze (veel) in onderaanneming werkten (zie 2.2.3 en 2.3.2). Het per-
centage 'malafide onderaanneming' zal dan niet op 11 liggen, maar ergens
tussen de 4 en 11.

Er zijn dus 15 bv's aangetroffen met duidelijke signalen dat belasting- en
premiefraude is gepleegd. Getracht is te bepalen tot wanneer de bv activitei-
ten ontplooide. Het is immers denkbaar dat de bv geheel niet meer actief was
onder het regiem van de nieuwe WKa. Dat geldt zeker de bv's die reeds vóór.
1 juli 1982 hun werkzaamheden staakten, en zeker niét de bv's die tot na 1 juli
1983 actief bleven. Indien in de tussenliggende periode een einde aan de werk-
zaamheden kwam ligt de situatie onzeker: het is dan afhankelijk van wanneer
de verplichtingen zijn aangegaan (en dat is niet zichtbaar in het dossier). Op
grond van de gegevens in het dossier, en in een aantal gevallen op grond van
de opgaven van curatoren, is nagegaan tot wanneer de bv (ongeveer) actief
was. De volgende onderverdeling kon worden gemaakt:
- bv actief tot voor juli 1982: 13 bv's;
- bv actief tot voor januari 1983: 14 bv's;
- bv actief tot voor april 1983: 14 bv's;
- bv actief tot voor juli 1983: 25 bv's;
- bv actief na juni 1983: 71 bv's;
- onbekend tot wanneer actief: 3 bv's.

Voor de gehele groep van onderzochte bv's ligt, zoals eerder geconstateerd,
het percentage 'belasting- en premiefraude' op 11; in tabel 3 wordt een uit-
splitsing gemaakt naar de periode tot wanneer de bv werkzaam was.
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Tabel 3: Indicaties voor 'belasting- en premiefraude' naar-periode tot wanneer de bv actief was.

bel.- en premiefraude
onvoldoende totaal

geen indic. wel indic. info.

actief tot:
voor juli 1982
voor januari 1983
voor juli 1983
na juni 1983
onbekend

8 2 (1 : 5) 3 13
9 3 (1 : 4) 2 14

30 5 (1 : 7) 4 39
63 4 (1 : 18) 4 71
"1 1 1 3

Bij zulk een uitsplitsing worden de aantallen alras erg klein, waardoor inter-
pretaties alleen met voorzichtigheid kunnen geschieden. Het lijkt er op, dat
het percentage gevallen waarin aanwijzingen voor belastingen premiefraude
bestaan, door de tijd minder worden. Bij de bv's die in ieder geval niét onder
het regiem van de WKa actief waren, of op zijn hoogst zeer kort, zijn bij 1 op de
4 à 5 bv's aanwijzingen voor fraude aangetroffen, terwijl dat 1 op de 18 is bij de
bv's die zeker actief waren onder het regiem van de WKa.

De meeste van de onderzochte ondernemingen waren in de bouw werk-
zaam. Waar in 1979/80 in deze groep van gefailleerde bv's nog bij 64% aanwij-
zingen voor belasting- en premiefraude werden aangetroffen, ligt dat in het
huidige onderzoek op 9% (22).

In de metaalproduktenindustrie liggen deze percentages op respectievelijk
39 (in 1979/80) en 13 (einde 1983) (23). Bij de overige dienstverlening zijn bij 6
van de 16 onderzochte bv's signalen van belasting- en premiefraude: dit ver-
schilt niet van het percentage uit 1979/80 (ook toen 35 a 40%; verschil statis-
tisch niet significant).

Deze bevindingen leiden tot de conclusie, dat de mate waarin bij faillisse-
menten van bv's duidelijke aanwijzingen voor belasting- en premiefraude zijn
aangetroffen spectaculair lager is komen te liggen in de bouw, iets minder
spectaculair in de metaalsector, en onveranderd is gebleven in de overige
dienstverlening (schoonmaakbedrijven, etc.).

In deze paragraaf, is de analyse niet specifiek gericht op de belastingen pre-
miefraude die met malafide onderaanneming gepaard gaat, doch op belas-
ting- en premiefraude in zijn algemeenheid. Daarbij is in 15 gevallen geconclu-
deerd dat er inderdaad aanwijzingen zijn dat zulk een fraude is gepleegd. Deze
gevallen zijn, alle beschreven in Bijlage II (gevallen A t/m 0).

2.2.3 Enige gegevens over de onderzochte bv's

De belasting- en premieschulden, zoals die vermeld staan in het faillisse-
mentsdossier, zijn doorgaans globale vermeldingen door de curator kort na de
faillissementsuitspraak. In de helft van de gevallen komen deze overeen met
wat tijdens het onderzoek van de zijde van de belastingdienst en de bedrijfs-
verenigingen is opgegeven aan openstaande schulden. Bij de overige is er een
duidelijke afwijking: vrijwel steeds ligt de omvang van de openstaande belas-
ting- en premieschuld lager dan door de curator is neergeschreven, soms zelfs
aanzienlijk lager.

De bv's waarbij (vermoedelijk) belasting- en premiefraude is gepleegd had-
den, volgens het faillissementsdossier, een belasting- en premieschuld van
gemiddeld 600.000 gulden. Deze bv's hebben gemeen dat er mogelijk (vermoe-
delijk) van belasting- en premiefraude sprake is. Bij enkele (de bv's C, D en E)
lijkt het duidelijk dat daarbij malafide onderaanneming speelt, soms (bij bv J)
is in het dossier te vinden dat het bedrijf veel in onderaanneming werkte, doch
in de overige gevallen blijkt dat niet duidelijk, hoewel dat gezien de aard en de
activiteiten zeer wel mogelijk zou zijn. In hoofdstuk 3 hierover meer.
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De dossiers die zijn bekeken waren ten tijde van het onderzoek (dit is: voor-
jaar 1984) vaak nog niet gesloten, waardoor de informatie nog niet altijd com-
pleet is (bv. over de wijze waarop het faillissement wordt beëindigd, over de
exacte omvang van de vorderingen, etc. etc.) Om deze reden kan slechts be-
perkt worden weergegeven welke kenmerken de onderzochte (faillissementen
van) bv's hebben.

De bestaansduur van de bv's waar mogelijk belasting- en premiefraude is
gepleegd ligt op gemiddeld 4,8 jaar; bij de overige gefailleerde bv's is dat 7,3
jaar. Ook hier is, evenals in de eerdere faillissementsstudie een relatief korte
bestaansduur van de malafide bv's te zien.

Waar bij de meeste 'belasting- en premiefraude'-bv's, de administratie ge-
heel ontbreekt dan wel zeer onvolledig is, blijkt dat bij de overige bv's uitzon-
dering (bij 9%).

De omvang van het nog aanwezige actief ter bestrijding van de faillisse-
mentskosten en ter verdeling onder de schuldeisers ligt bij de bv's waar-ver-
moedelijk geen belasting- en premiefraude is gepleegd doorgaans tussen de
10.000 en 50.000 gulden. Bij de fraude-bv's ontbreekt in de meeste gevallen
ieder actief.

De vorderingen van handelscrediteuren bedragen, voor zover reeds zicht-
baar in de faillissementsdossiers, zo'n 265.000 gulden per 'niet belasting- en
premiefraude'-bv, ongeveer 50.000 gemiddeld bij de bv's waar dat wel het ge-
val lijkt. Over de belasting- en premieschulden meer in het volgende hoofd-
stuk.

2.3 Informatie van belastingdienst en bedrijfsverenigingen

2.3.1 Mate waarin informatie verkregen is

Ter aanvulling is aan de belastingdienst (ontvangkantoren) en bedrijfsver-
enigingen (afdelingen incasso) informatie gevraagd over de 140 onderzochte
bv's. Dat betrof de volgende aspecten:
- of al dan niet verklaringen omtrent het betalingsgedrag zijn aangevraagd,

of de bv al dan niet over een g-rekening beschikte: beide vormen indicaties
dat de bv in onderaanneming werkte in de periode dat de WKa van kracht
was;

- de omvang en opbouw van de belasting- en premieschulden;
- over de eventuele toepasbaarheid van de WKa;
- over eventuele aanwijzingen dat, al dan niet in het kader van onderaanne-

ming of het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, belastingen/of
premiefraude is gepleegd.

Uit de rechtbankdossiers bleek waar de bv (statutair) was gevestigd. Dit ge-
geven vormde een ingang voor het te benaderen ontvangkantoor. Van de 140
bv's werd over 135 informatie van de fiscus verkregen. Dus van 5 (= 4%) is
geen aanvullende informatie van de belastingdienst beschikbaar gekomen.

Het rechtbankdossier bevatte soms wel, maar vaak ook niet het gegeven bij
welke bedrijfsvereniging de bv was aangesloten. Bij de laatste categorie is, op
grond van de activiteiten die de bv verrichtte, getracht te bepalen of de bv
waarschijnlijk bij het GAK, SFB dan wel de Detam zou zijn aangesloten. Bij
twijfel werd aan meer dan één instantie gevraagd of de bv aldaar bekend
stond. Dit leidde er toe, dat van 109 bv's (78%) informatie van de zijde van de
bedrijfsverenigingen is ontvangen, als volgt over de bedrijfsverenigingen ver-
deeld:
- SFB: 48 bv's;
- Detam: 10 bv's;
- GAK: 51 bv's.
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De reden waarom van 31 bv's geen informatie kon worden verkregen van de
zijde van de bedrijfsverenigingen is duister. Vooral het aantal bv's die, naar
statutaire doeleinden, in hoofdzaak of mede in de bouw actief waren, ligt be-
trekkelijk laag.

Onder de 135 bv's waarover de belastingdienst informatie verschafte, be-
vinden zich alle 15 bv's die op grond van het rechtbankdossier als mogelijk
frauduleus met betrekking tot belastingen en premies zijn geïdentificeerd. Bij
de bv's waarover de bedrijfsverenigingen gegevens gaven ligt dit op 12. In
ieder geval is het niet zo, dat juist van potentieel malafide bv's geen informa-
tie werd ontvangen.

2.3.2 Onderaanneming

Met de WKa is de mogelijkheid geschapen, dat onderaannemers bij de
fiscus en bedrijfsverenigingen een verklaring omtrent het betalingsgedrag
aanvragen. Door het tonen van deze verklaring aan de aannemers voor wie
men gaat werken, krijgt deze een indruk van de onderaannemer met wie hij in
zee gaat.

Voorts is in het leven geroepen de mogelijkheid een deel van de aanneem-
som (dat deel dat overeenkomt met de af te dragen belastingen en premies) op
een geblokkeerde rekening van de onderaannemer te storten, vanwaar in be-
ginsel alleen naar ofwel een andere g-rekening (bij verdere uitbesteding) ofwel
naar fiscus en bedrijfsverenigingen overgemaakt kan worden.

Zowel de aanvraag van de verklaring omtrent het betalingsgedrag, als de
aanwezigheid van een g-rekening, duiden er op dat de bv in onderaanneming
werkte. (Andersom niet: afwezigheid van verklaring en g-rekening wil niet zeg-
gen dat niet in onderaanneming is gewerkt). Bovendien is dan duidelijk, dat de
bv actief was in onderaanneming onder het regiem van de WKa.

Complicatie bij de verklaringen omtrent het betalingsgedrag is, dat het SFB
dergelijke verklaringen niet alleen op aanvraag verstrekt, doch ook automa-
tisch. Dat betekent dat, indien sprake is van door het SFB afgegeven verklarin-
gen, het niet noodzakelijkerwijs zo is, dat de bv in onderaanneming heeft ge-
werkt. Om die reden is in onderstaande tabel het SFB onderscheiden van de
andere bedrijfsverenigingen.

Tabel 4: Verklaringen omtrent het betalingsgedrag

verklaring automatisch verstrekt
verklaring op aanvraag verstrekt
verklaring niet afgegeven, want nieuwe onderneming
verklaring aangevraagd, doch geweigerd
geen sprake van verklaring
onbekend

totaal

belasting- bedrijfsverenigingen:
dienst GAK en Detam SFB

n.v.t. n.v.t. 12
21 3 5

1 0 1
13* 2 2*
92 56 28

8 - -

135 61 48

*) In enkele gevallen eerder een verklaring gegeven, later geweigerd.

Steeds is bij slechts een minderheid sprake van een verklaring omtrent het
betalingsgedrag.

In de volgende tabel is weergegeven of de onderzochte bv's gebruik maak-
ten van een g-rekening.
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Tabel 5: Geblokkeerde rekeningen

belastingdienst bedrijfsvereniging

geen g-rekening 68 (50%) 62 (57%)
wel een g-rekening 53 (39%) 47 (43%)
onbekend 14(10%) -

totaal 135 109

Vaker dan van een verklaring omtrent het betalingsgedrag sprake is, blijkt
gebruik te zijn gemaakt van geblokkeerde rekeningen. Tenminste 43% van de
onderzochte bv's heeft onder het regiem van de WKa (mede) in onderaanne-
ming gewerkt. Dit komt nog wat hoger te liggen, op 49%, als de gegevens hier-
omtrent van belastingdienst en bedrijfsverenigingen worden gecombineerd.

Bij de 15 bv's waar indicaties voor belasting- en premiefraude zijn aange-
troffen, ligt de situatie als volgt: 6 werkten zeker (ook) in onderaanneming
onder het regiem van de WKa (sprake van een - niet automatisch - afge-
geven of geweigerde verklaring omtrent het betalingsgedrag en/of bv bezat g-
rekening); bij de overige 9 is dat onzeker (24).

2.3.3 Aanwijzingen voor belasting- en premiefraude

In hoofdstuk 2.2.2. is gesproken over de mate waarin in de rechtbankdos-
siers signalen van belasting- en premiefraude aanwezig waren. Aan de be-
lastingdienst en de bedrijfsverenigingen is gevraagd of men daaromtrent over
indicaties beschikte.

Tabel 6: Indicaties voor belasting- en premiefraude van belastingdienst en bedrijfsverenigingen,
vergeleken met informatie uit de rechtbanksdossiers.

uit het rechtbankdossier

belastingdienst:
geen aanwijzingen voor. belasting/premiefraude
wel aanwijzingen voorbelasting/premiefraude:

niet malafide onderaann.
wel malafide onderaann.

totaal

bedrijfsverenigingen:
geen aanwijzingen voor belasting/premiefraude
wel aanwijzingen voor belasting/premiefraude

niet malafide onderaann.
wel malafide onderaann.

onbekend (niet opgegeven)
totaal

geen aanwij-
zingen voor

bel/pr. fr.

wel aanwij-
zingen voor

bel/pr. fr. totaal

112 10 122

4 1 5
4 4 8

120 15 135

87 6 93

1 0 1
0 2 2
9 4 13

97 12 109

Allereerst de meldingen vanuit de belastingdienst. Het aantal gevallen
waarin sprake zou zijn van belastingfraude is beperkt (10%); het percentage
gevallen waarin mogelijk malafide onderaanneming speelde is nog beperkter
(6%). Toch blijkt in een aantal gevallen de diagnose op grond van het recht-
bankdossier niet in overeenstemming met meldingen vanuit de belasting-
dienst. In 10 gevallen meldt de belastingdienst niets verdachts, waar verdach-
te signalen wel uit het rechtbankdossier zijn opgevangen (dit betreft de geval-
len A, D, F, 1, j, M, N, L en 0; zie bijlage II). Anderzijds zijn er 8 gevallen, waar
uit het rechtbankdossier niets verdachts naar voren kwam dan wel onvoldoen-
de informatie aanwezig was, maar waar de belastingdienst te kennen geeft
dat mogelijk toch van belastingfraude sprake is. Deze gevallen worden ook in
bijlage II weergegeven (gevallen P t/m W).
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Overzien we deze 8 bv's, dan is van twee (R en T) niet aannemeijk dat belas-
ting- en premiefraude zou zijn gepleegd.

Rekenen we de zes bv's waar mogelijk wel van belasting- en premiefraude
sprake is bij degenen die al eerder als zodanig waren aangemerkt, dan ont-
staat het volgende overzicht:
- actief tot voor juli 1982: 13 bv's waarvan 4 mogelijk betrokken bij belasting-

en premiefraude (dus: 1 op 3);
- actief tot voor januari 1983: 14 bv's waarvan 4 verdacht (1 op 3 à 4);
- actief tot voor juli 1983: 39 bv's waarvan 5 verdacht (1 op 8);
- actief tot na juni 1983; 71 bv's waarvan 6 verdacht (1 op 12).

Hieruit moge blijken dat, ook als de correcties op grond van gegevens van
.de belastingdienst worden aangebracht, de conclusies zoals in 2.2 getrokken,
overeind blijven.

Vervolgens de meldingen van de bedrijfsverenigingen. Ook hier de situatie,
dat een aantal bv's dat na bestudering van het rechtbankdossier het etiket
'potentieel belastingen premiefraude' opgeplakt kregen, door de bedrijfsver-
enigingen niet als zodanig herkend worden (6 bv's). (Dit betreft: A, E, H, J, K, L)
NB: dit zijn slechts ten dele die bv's die ook vanuit de belastingdienst als on-
verdacht worden betiteld; in totaal zijn er maar een paar (3) bv's die noch door
de belastingdienst, noch door een bedrijfsvereniging als onverdacht aange-
merkt worden, terwijl in het rechtbankdossier wel verdachte signalen gevon-
den zijn.

Er is slechts één geval dat door de bedrijfsvereniging wordt toegevoegd aan
de rij van verdachte bv's (zie bijlage li, geval X).

De'conclusie kan luiden, dat, ondanks aanvullingen van de belastingdienst
en bedrijfsverenigingen over de aanwezigheid van eventuele fraude met belas-
ting- en premies, de mate waarin signalen van belasting- en premiefraude zijn
aangetroffen drastisch lager liggen dan enige jaren geleden. Deze daling is
vooral in de bouw en metaalproduktenindustrie zichtbaar, bij de 'overige
dienstverlening' (schoonmaak e.d.) zijn geen verschillen met enige jaren gele-
den geconstateerd.

De gesignaleerde dalingen gelden belasting- en premiefraude in zijn alge-
meenheid. Voor de WKa is alleen die fraude van belang, die geschiedt in het
kader van onderaanneming en het ter beschikking stellen van arbeidskrach-
ten. Van slechts een minderheid van de (mogelijk) frauduleuze bv's staat vast
dat zij in onderaanneming werkten, van enkele is zeker dat zulks niet het geval
was, en van de meesten is het onzeker of onderaanneming speelde. Maar ook
al zou alle fraude in het kader van onderaanneming gespeeld hebben, dan zou
toch de daling van het percentage frauduleuze bv's in de bouw, en in mindere
mate ook de metaalproduktenindustrie, spectaculair blijven.

2.3.4 Belasting- en premieschulden

De vraag is gesteld, of de onderzochte bv's openstaande belasting- en pre-
mieschulden hebben, na eventuele uitwinning van de g-rekening en betaling
uit de faillissementsboedel. Het is evident, dat zulk een opgaaf niet in alle ge-
vallen definitief kon worden gegeven, daar ten tijde van beantwoording nog
niet alle faillissementen beëindigd waren. De daardoor geïntroduceerde on-
zuiverheid moet echter niet overschat worden, gezien het doorgaans geringe
actief in de faillissementsboedel (in meer dan de helft van de.gevallen minder
dan f 10.000, nogal eens -. bij ongeveer een kwart - is het actief nihil).
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a. schulden bij de fiscus

De schulden bij de fiscus kunnen diverse 'middelen' betreffen: omzetbé-
lasting,'vennootschapsbetaling, loonbelasting, premies volksverzekering en
andere belastingen zoals de motorrijtuigenbelasting en de onroerend-goedbe-
lasting. Hier zullen alleen de voor de WKa en de verleggingsregeling omzetbe-
lasting relevante schulden worden behandeld, dus schulden terzake van de
omzet- en loonbelasting, en de premies volksverzekering (25).

Tabel 7: Openstaande schulden bij de fiscus (ontbrekend: 9)

aantal bv's met
openstaande schuld

omzetbelasting
loonbelasting
premies volksverzekering

59 (46%)
104 (83%)
110(87%)

gemiddelde omvang
van de openstaande

schuld (afgerond)

f 159.000
f 59.000
f 95.000

Het percentage bv's met openstaande omzetbelasting-schulden (46) ligt
duidelijk lager dan in 1979/80, toen lag dit op 84%. Het gemiddelde schuldbe-
drag ligt nu echter duidelijk hoger (nu bijna 160.000 gulden, toen 93.000).

In 1979/80 lag het percentage failliete bv's. met openstaande schulden voor
de loonbelasting en premies volksverzekering op hetzelfde hoge niveau als nu
is aangetroffen; ook het gemiddelde schuldbedrag ligt op ongeveer hetzelfde
niveau.

De schuldbedragen bij de bv's waar mogelijk/vermoedelijk belasting- en
premiefraude is gepleegd liggen als volgt:
- bij de helft bestaan openstaande schulden voor de omzetbelasting, gemid-

deld voor f 287.000 (was in 1979/80 in de vergelijkbare groep 91% en
f 298.000);

- vrijwel alle bv's hebben openstaande schulden voor de loonbelasting, ge-
middeld voor 78.000 gulden (in 1979/80: 91 % en f 357.000);

- ook bijna alle hebben openstaande schulden met betrekking tot de
premies volksverzekering, gemiddeld voor f 109.000 (in 1979/80: 91% en
ƒ446.000).

Omdat de aantallen klein zijn kunnen geen verstrekkende conclusies aan
de gegevens worden verbonden. Er zijn daarom alleen indicaties dat de omzet-
belasting bij minder (mogelijk) frauduleuze bv's een rol speelt, en dat de
schuldbedragen loonbelasting en premies volksverzekeringen bij deze groep
van bv's lager liggen.

Mogelijk is hier sprake van een apart effect van de Verleggingsregeling Om-
zetbelasting in het bijzonder, en van minder omvangrijke fraudes in het alge-
meen als gevolg van de economische recessie en/of de WKa.

b. schulden bij de bedrijfsvereniging

De openstaande schulden bij de bedrijfsvereniging betreffen hoofdzakelijk
premies werknemersverzekeringen, soms ook pensioenpremies: deze laatste
zullen hier niet verder behandeld worden, want ze zijn voor de WKa niet
relevant.

Van 103 bv's (93%) melden de bedrijfsverenigingen openstaande schulden
betreffende premies werknemersverzekeringen, gemiddeld voor een bedrag
van f 149.000, variërend van enkele honderden guldens tot 1,8 miljoen.

De bv's die mogelijk gebruikt zijn voor belasting- en premiefraude kennen
een gemiddelde schuld terzake van premies werknemersverzekeringen van
f 163.000. In 1979180 lag dit, bij de vergelijkbare groep van fraudeleuze bv's, op
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f 300.000. Ook hier ligt het gemiddelde schuldbedrag duidelijk lager dan enige
jaren geleden.

Er zijn hiermee indicaties verkregen, dat niet alleen met minder gefailleerde
bv's in de belasting- en premiesfeer is gefraudeerd, doch dat over de omvang
van de fraudes geringer is.

2.3.5 Toepasbaarheid van de WKa

Tenslotte een onderwerp dat voor deze studie niet direct van belang is,
doch dat wel relevantie heeft voor de werking van de Wka en de evaluatie van
deze wet in meer algemene zin: de aansprakelijkstelling op grond van de wet.

Wil de WKa toegepast kunnen worden (d.w.z. dat een (hoofd)aannemer aan-
sprakelijk gesteld wordt voor de onbetaalde belasting- en premieschulden van
de onderaannemer), dan moet aan tenminste vier voorwaarden zijn voldaan:
- er moeten belasting- en premieschulden bestaan die niet op de gefailleer-

de onderaannemer kunnen worden verhaald (om deze reden vormen faillis-
sementen een goede ingang voor de vraag naar aansprakelijkstelling op
grond van de WKa);

- er moet sprake zijn van belasting- en premieschulden in het kader van
onderaanneming of het ter beschikking stellen van arbeidskrachten;

- de schulden dienen betrekking te hebben op activiteiten die onder het
regiem van de wet vallen (contracten van voor 1 juli 1982 die niet verder
doorlopen dan tot 1 juli 1983 vallen niet onder de wet);

- de uitzonderingsbepalingen moeten niet van toepassing zijn.

Indien mogelijkerwijs de wet toepasbaar is, zal nader onderzoek moeten uit-
wijzen of feitelijke toepassing wenselijk en mogelijk is.

Getracht is informatie te verkrijgen over de mate waarin de onderzochte
bv's object van (onderzoek naar) toepassing van de WKa zijn. In de volgende
tabel is over deze materie een aantal gegevens bijeen gebracht.

Tabel 8: (Onderzoek naar) de toepasbaarheid van de WKa

Toepasbaarheid WKa:
(nog) niet bekeken

wel bekeken: WKa niet toepasbaar, want:
geen sprake van onderaanneming of ter beschikking stellen
arbeidskrachten
activiteiten vallen niet onder regiem van de WKa
andere redenen

Wel bekeken: WKa mogelijk toepasbaar:
nog geen beslissing over nadere activiteiten (onderzoek)
geen nadere activiteiten
voorgedragen voor nadere activiteiten m.b.t.
aansprakelijkheid(sonderzoek)

onbekend (niet aangegeven)

totaal

fiscus bedr. ver.

68 (50%) 75 (69%)

26 (19%) 14 (13%)
10 ( 7%) 2( 2%)
10 ( 7%) 2( 2%)

4( 3%) 1 ( 1 %)
7( 5%) 1 ( 1%)

2( 2%) 4( 4%)

8 ( 6%) 10 ( 9%)

135 109

In vele gevallen is niet of nog niet bezien of de WKa eventueel toepasbaar
is; mogelijk wordt dit pas bekeken, hoewel dat niet hoeft, na beëindiging van
het faillissement.

Daarnaast is er een duidelijke groep (33% resp. 17%) waarvan reeds duide-
lijk is dat de wet-niet kan worden toegepast, omdat geen sprake is van onder-
aanneming, of omdat de activiteiten niet onder het regiem van de wet vielen.
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Soms is daarbij aangevoerd, dat er geen of slechts geringe openstaande
schulden zijn, waardoor een uitvoerig onderzoek niet gerechtvaardigd is (7
keer vermeld), dat de onderaanneming niet voldoende bewijsbaar is (1 keer),
dat een eindcontrole niet is of zal worden ingesteld (2 keer), dat er sprake is
van een fraudezaak die strafrechtelijk wordt afgedaan (1 keer), of dat de admi-
nistratie geheel ontbreekt (1 keer).

Resteert een beperkte groep (10 resp. 5%), waarbij toepassing van de wet in
beginsel denkbaar is. In een aantal gevallen is nog geen beslissing genomen
over nadere activiteiten in dat kader. Daarnaast zijn er gevallen waarin al-
thans voorlopig nog niets wordt ondernomen, daar het wachten is op de resul-
taten van de eindcontrole waarom is verzocht (2 keer aangetroffen), de activi-
teiten van de subonderaannemer zullen door de curator nader worden bezien
(1 keer), het faillissement is nog niet afgerond (1 keer), na uitwinning van de g-
rekening resteert geen of weinig schuld (3 keer), of omdat geen `vermoeden'
aanwezig is als bedoeld in aanschrijving invordering 202 punt 209 (1 keer).

Enkele bv's krijgen speciale aandacht met betrekking tot mogelijke aan-
sprakelijkstelling op grond van de wet. Bij drie is een onderzoek door de
Detam ingesteld naar mogelijke aansprakelijkstelling; één keer is bij het SFB
een voordracht tot onderzoek gedaan; ook in één geval is het voorstel van de
ontvanger uitgegaan om een eindcontrole in te stellen speciaal met het oog
op toepassing van de WKa; en in één geval is op 2417'84 een beschikking van
de inspecteur der directe belasting uitgegaan ter aansprakelijkstelling.

In het voorgaande zijn, op grond van de rechtbankdossiers en de meldingen
van belastingdienst en bedrijfsverenigingen, bv's aangewezen waar mogelijk
van fraude sprake was. Het ware te verwachten dat juist in die gevallen scherp
de mogelijkheden tot aansprakelijkstelling met de nieuwe wet zouden be-
keken worden. Van de 22 bv's die dat betreft in het bestand van de fiscus zijn
er 14 waar hier nog niet naar gekeken is, bij 7 wordt toepassing niet mogelijk
geacht (geen onderaanneming, niet onder regiem van WKa gewerkt, soms
ook: geen administratie aanwezig of strafrechtelijke afdoening). In één geval
(het geval V) is het voorstel gedaan tot een onderzoek speciaal met het oog op
toepassing van de wet.

Van 13 bv's waarover zulk een gegeven over een verdachte bv van de be-
drijfsverenigingen ontvangen is, is in 9 gevallen de kwestie (nog) niet bekeken;
in drie gevallen leek toepassing van de WKa niet mogelijk, en in één geval is
een speciaal 'WKa-onderzoek' gaande.

2.4 Conclusie

Vergeleken met de situatie enkele jaren voor inwerkingtreding van de WKa
ligt het percentage bv's met aanwijzingen dat belasting- en premiefraude is
gepleegd en in het bijzonder fraude in de sfeer van onderaanneming en uitle-
ning van arbeidskrachten, drastisch lager. Dit geldt vooral de bouw. Het laat
zich aanzien, dat de eerder (hoofdstuk 1) geconstateerde daling van het aantal
faillissementen in de bouwnijverheid (met zo'n 40%) veroorzaakt wordt door
het 'wegvallen' van faillissementen van bv's die gebruikt zijn voor belasting-en
premiefraude, met name malafide onderaanneming. Deze daling kan niet wor-
den toegeschreven, althans niet in overheersende mate, aan andere invloe-
den, zoals de conjucturele ontwikkeling.

Ook in de metaalproduktenindustrie is een daling te zien van de mate
waarin bij faillissement signalen bestaan van belasting- en premiefraude. Dit
wegvallen van dergelijke malafide faillissementen zou kunnen verklaren
waarom na inwerkingtreding van de wet in die bedrijfssector het aantal faillis-
sementen daalt. Geconstateerd is echter, dat in de rest van de industrie op
zijn minst net zo'n sterke terugloop is van het aantal faillissementen. Het
meest aannemelijk is dan de conclusie, dat ook de malafiditeit in de metaal-
productenindustrie lijkt te zijn verminderd, doch dat moeilijk is uit te maken of
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hieraan de WKa dan wel andere invloeden, debet aan zijn, zoals de algehele
conjuncturele ontwikkeling.

In de dienstverlening (schoonmaakbedrijven met name) lijkt, voor zover uit-
spraken mogelijk zijn vanwege de geringe aantallen faillissementen, geen in-
vloed van de WKa vast te stellen: zowel voor als na de inwerkingtreding van de
WKa is een vrij groot deel van de gefailleerde bv's mogelijk/waarschijnlijk
malafide, d.w.z. dat ze een rol speelden bij belasting- en premiefraude.

Omdat betrekkelijk weinig bv's zijn aangetroffen waarbij in het faillisse-
ment aanwijzingen voor belasting- en premiefraude bestaan (en nog minder
fraude in het kader van onderaanneming), zijn over die groep vanwege de
kleine aantallen alleen met grote voorzichtigheid conclusies te trekken. Het
lijkt er op, dat de fraudebedragen, d.w.z. de onbetaald gelaten belastingen en
premies, duidelijk lager liggen dan bij de malafide bv's voor enkele jaren het
geval was.

Tenslotte: in verreweg de meeste gevallen is, zo'n driekwart jaar na de fail-
lissementsuitspraak, wanneer al lang duidelijk is geworden in hoeverre uit de
boedel de belasting- en premieschulden kunnen worden betaald, niet of nog
niet bekeken of in principe de WKa toegepast zou kunnen worden. Dat geldt
ook de bv's die mogelijk een rol speelden bij belasting- en premiefraude.
Slechts in enkele gevallen blijken nadere activiteiten met betrekking moge-
lijke aansprakelijkstelling te zijn ondernomen.
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Deel II:
Inventarisatie met betrekking tot
malafiditeit na inwerkingtreding van de
Wet Ketenaansprakelijkheid
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1 Inleiding

In de inleiding op dit rapport is de vraag gesteld of, net als indertijd bij de in-
voering van de Wet op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, ook nu
niet weer een middel gevonden wordt door malafide figuren om hun praktijken
ondanks de WKa voort te zetten.

De WKa introduceert het risico van aansprakelijkstelling voor anderen dan
de werkgever die in gebreke blijft bij de afdracht van belastingen en premies,
nl. voor de aannemer(s) boven hem in de aannemingsketen.

Dit kan er toe leiden, dat (hoofd)aannemers zorgvuldig zijn in hun selectie
van onderaannemers en risicobeperkende maatregelen nemen (zoals storting
van een deel van de aanneemsom op een geblokkeerde rekening), waardoor
de malafide koppelbaas/onderaannemer minder mogelijkheden krijgt. Het is
echter ook mogelijk, dat het risico van aansprakelijkstelling genomen wordt,
zodat het fraudespel gewoon door gaat. Hierbij, of hiernaast, kunnen manie-
ren gezocht worden om de winsten van de fraude veilig te stellen met tege-
lijkertijd het zo klein mogelijk maken van het risico van aansprakelijkstelling.

Er kunnen dan twee typen van mechanismen bestaan om dat risico te ver-
mijden (geredeneerd vanuit de optiek van malafide figuren). Ten eerste kan
vermeden worden dat in aannemingsketens wordt gewerkt (de WKa kan dan
principieel niet van toepassing zijn), ten tweede kan het werken in ketens wor-
den voortgezet, maar zodanig, dat toepassing van de WKa niet tot resultaat
kan of zal leiden. '

In dit deel van het rapport wordt verslag gedaan van een inventarisatie be-
treffende de reacties op de WKa. Deze inventarisatie verloopt langs twee
lijnen. Ten eerste is gepoogd zicht te krijgen op de manieren waarop de mala-
fiditeit doorgang zou kunnen vinden, zodanig dat de WKa daarop geen of
moeilijk vat heeft. Enerzijds betreft deze inventarisatie hetgeen in de litera-
tuur (met name de behandeling in de Tweede Kamer) als mogelijkheden gesig-
naleerd worden, anderzijds hetgeen op de `werkvloer' aan indrukken en voor-
beelden bestaat (hoofdstuk 2 en 3). Ten tweede is, op beperkte schaal, ge-
tracht iets te weten te komen of de personen die voorheen als koppelbazen
werkzaam waren, nu nog steeds als zodanig actief zijn, of dat ze inactief zijn
geworden dan wel zich op andere terreinen hebben begeven (hoofdstuk 4).

Voor het verkrijgen van informatie zijn gesprekken gevoerd (naast het be-
studeren van literatuur) bij verscheidene diensten:
- Sociaal Fonds Bouwnijverheid
- Sociaal Fonds Schildersbedrijven
- G.A.K.
- Inspecties (diverse afdelingen) van de belastingdienst
- Korpsen van gemeente- en rijkspolitie
- Officieren van Justitie.

Voor een juiste beoordeling van dit deel van het verslag is het van belang
erop te wijzen dat de gesprekken een globaal inventariserend en verkennend
karakter hadden. Het ging daarbij om de weergave van indrukken, recente
zaken en soms ook vermoedens die men op grond van concreet onderzoek ver-
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kregen had. Er is hier dus geen sprake van bevindingen die zodanig hard zijn,
dat zij zonder enig voorbehoud gegeneraliseerd zouden kunnen worden;
d.w.z.: er kan niet zonder meer algemene betekenis worden toegekend aan
hetgeen aan informatie is verkregen.

Er bestaat noch bij de uitvoeringsorganen noch bij politionele diensten een
duidelijk idee, gebaseerd op meer dan incidentele ervaringen, van de malafidi-
teit sinds inwerkingtreding van de WKa. Hieraan kunnen verscheidene oor-
zaken ten grondslag liggen. Ten eerste achten de meeste ondervraagde func-
tionarissen het nog te vroeg om stellige uitspraken te kunnen doen. Vaak is
men nog bezig met de afhandeling van fraudes die dateren van vóór de WKa;
over hetgeen zich daarna heeft voorgedaan heeft men nog tezeer 'anecdo-
tische', aan enkele gevallen gebonden, informatie. Ten tweede kan het ook
zijn, dat eventuele nieuwe fraudevormen nog niet uitgekristalliseerd zijn; dat
de eerste jaren als het ware `proefballonnen' worden opgelaten, en dat pas
later bepaalde vormen - gezien de ervaringen - populair worden. Tenslotte
is het mogelijk dat, door WKa enlof recessie, de malafide onderaanneming
weggedrukt is, en dat daardoor ook minder signalen over gehanteerde metho-
den de uitvoeringsorganen bereiken: dan is het des te moeilijker daarin trends
te onderkennen.

Hoe het ook zij, de lezer is gewaarschuwd voor het beslist `zachte' karakter
van de resultaten.
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2 Vermijding van ketens

De WKa kan slechts van toepassing zijn, indien in een keten van (onder)aan-
neming wordt gewerkt. Het risico van aansprakelijkstelling kan evenwel
volstrekt vermeden worden, door niet in een keten te opereren: dus door niet
meer met onderaannemers, in zee te gaan. Dit kan gebeuren door meer met
eigen personeel te werken, of door de constructie van de partiële aanbe-
steding.

2.1 Meer met eigen personeel

Door de recessie is het in toenemende mate mogelijk geworden opdrach-
ten, met name in de bouw, met eigen personeel uit te voeren. Minder bedrijvig-
heid betekent minder 'piekbehoeften' aan arbeidskracht. De koppelbazerij is
daardoor minder van betekenis geworden: deze zou vooral opbloeien in een
periode van schaarste op de arbeidsmarkt. Met een overschot aan arbeids-
krachten wordt het voor aannemers ook makkelijker om, zonder tussenkomst
van 'bemiddelaars', terug te vallen op een pool van werklozen, indien - tijde-
lijk - extra mankracht nodig is.

Een ander effect van de recessie is natuurlijk, dat de ondernemingen onder
zware druk staan, en zoeken naar mogelijkheden om de kosten te drukken.
Een mogelijkheid is dan, dat loonsommen worden verzwegen: werknemers
(vast of tijdelijk in dienst) worden geheel of ten dele zwart uitbetaald. Dit valt
aan te duiden als het 'inkorten van het loonklavier' (27). Deze methode maakt
het mogelijk werken aan te nemen tegen lagere aanneemsommen, hetgeen
uiteraard instrumenteel is voor de overleving van het bedrijf - de fraude ver-
sterkt de concurrentiepositie. Het werken met een 'verkort loonklavier' zou
geen incidenteel verschijnsel vormen. Zo wordt van het SFB vernomen, dat
ondernemers erover klagen dat anderen aanzienlijke loonsommen verzwijgen,
en dat dit verschijnsel zich sterk heeft uitgezaaid de laatste jaren. Een schat-
ting uit de losse pols is, dat binnen de bouw in totaal 10 tot 15% van de loon-
som verzwegen wordt.

Of aan deze ontwikkeling alleen de recessie ten grondslag ligt, of ook dat
daarmee het risico van aansprakelijkstelling met de WKa wordt ingeperkt, valt
niet te zeggen. Wel is duidelijk, dat naar zich laat aanzien de fraude verspreid
is: waar voorheen nogal wat ondernemingen geheel frauduleus waren (die van
de malafide koppelbazen/onderaannemers), zouden nu (zeer) vele onderne-
mingen ten dele frauduleus zijn. Daarbij zouden ook andere sectoren meer bij
ontduiking betrokken zijn geraakt, dan de sectoren waar voorheen de (harde)
fraude geconcentreerd was (in de bouw met name stratenmakers, metselaars,
betontimmerlieden en ijzervlechters).

2.2 Partiële aanbesteding

Er is, althans in theorie, een constructie naar voren gekomen waarmee malaf i-
de uitleenpraktijken voortgezet zouden kunnen worden, zonder dat de WKa
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daar enig vat op heeft: de constructie van de partiële aanbesteding. Voordat
deze constructie nader beschreven wordt, moet worden opgemerkt dat een
dergelijke constructie vanuit malafide oogmerken in de praktijk niet is gesig-
naleerd (of: nog niet). Er is in de huidige stand van zaken daarom hoogstens
sprake van een theoretisch lek. Bij de bespreking van de partiële aanbeste-
ding zal aandacht gegeven worden aan de vraag of het aannemelijk is dat dit
voor malafide praktijken ook praktisch aantrekkelijk en hanteerbaar is.

"Onder partiële aanbesteding of aanbesteding van werk in afzonderlijke
onderdelen, wordt verstaan het rechtstreeks door de opdrachtgever, of voor
een derde namens de opdrachtgever, aanbesteden van onderdelen van een
bouwproject. Dit betekent dat het bouwwerk niet als een geheel wordt aan-
besteed, maar dat gelijktijdig of achtereenvolgend homogene onderdelen van
het bouwwerk afzonderlijk worden aanbesteed" (28).

In het rapport waarin deze omschrijving te vinden is, wordt een ontwikkeling
gesignaleerd naar een toeneming van de (bonafide) partiële aanbesteding, zij
het dat deze nog duidelijk minder zou voorkomen dan de integrale aanbeste-
ding aan één (hoofd)aannemer, die de verantwoordelijkheid draagt voor de ge-
hele coordinatie, organisatie en bewaking van de produktievoortgang. Maar
met name bij (enkele) grote opdrachtgevers, die beschikken over ruime eigen
deskundigheid (of die daartoe architekten- of ingenieursbureau's inschake-
len), bestaat reeds geruime tijd voorkeur voor de partiële aanbesteding, zo
wordt in genoemd rapport gesteld. Duidelijk wordt wel, dat zulke aanbeste-
ding alleen onder specifieke omstandigheden voor de opdrachtgever aantrek-
kelijk is. Gesignaleerd wordt echter de mogelijkheid, dat het risico van aan-
sprakelijkstelling op grond van de WKa voor de (hoofd)aannemer kan worden
weggenomen, "als bouwwerken partieel zouden worden aanbesteed, omdat
hij dan niet aangesproken kan worden voor de niet-nagekomen verplichtingen
van nevenbedrijven" (blz. 49). De constructie van de partiële aanneming maakt
de WKa krachteloos.

Voor (hoofd)aannemers moge de partiële aanbesteding uit het oogpunt van
risicobeperking aantrekkelijk zijn, voor de opdrachtgever levert dit doorgaans
geen voordelen op, eerder nadelen: hij zou immers zelf moeten beschikken
over "voldoende kennis van alle afzonderlijke aan te besteden delen van het
betreffende project en over de nodige organisatorische bekwaamheden voor
coordinatie en integratie van de afzonderlijke onderdelen" (blz. 65). Dit nadeel
bestaat echter alleen, indien er sprake is van échte partiële aanbesteding.
Denkbaar is dat ook van een schijnconstructie sprake is: feitelijk wordt inte-
graal uitbesteed aan een (hoofd)aannemer, die delen van het werk aan onder-
aannemers uitbesteedt, echter de juridische vorm waarin het geheel is ge-
goten is die van de partiële aanbesteding. Wezenlijke onderdelen daarvan zijn
dan:
- iedere bij het werk betrokken aannemer heeft, een contract met de op-

drachtgever;
- alle deelnemende aannemers tekenen een zg. coordinatie-overeenkomst,

waarin bepaald wordt dat allerlei taken betreffende coordinatie, bewaking
en integratie liggen bij één van de aannemers (de eigenlijke hoofd-
aannemer) (29).

Op deze wijze verloopt het werk hetzelfde als dat in een keten gewerkt zou
worden, alleen lopen de factuur- en geldstromen direct naar en van de op-
drachtgever.

Hoewel zulk een cobrdinatieovereenkomst de nadelen voor de opdrachtge-
ver.kan verminderen, toch is voor hem deze (schijn)constructie niet evident
aantrekkelijk. De bemoeienis, maar ook eventuele financiële risico's, blijven
groter dan bij' integrale aanbesteding.

Er lijken dan weinig redenen voor de opdrachtgever om te opteren voor de
(schijn)constructie van de partiële aanneming, tenzij daar een duidelijk voor-
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deel tegenover zou staan. Dit voordeel kan mogelijk gevormd worden door een
gunstig prijsverschil dat ontstaat doordat vooropgezet geen belastingen en
premies worden afgedragen. Dit geldt dan zowel loonbelasting en premies als
omzetbelasting, daar ook de verleggingsregeling omzetbelasting niet van toe-
passing is.

Dit impliceert wel, dat het niet aannemelijk is, dat de partiële aanbesteding
grote vlucht zal nemen als een methode tot risicobeperking voor (hoofd)aan-
nemers in het algemeen, hoogstens voor expliciet malafide opzetten, waarbij
de opdrachtgever op z'n minst kan vermoeden dat er sprake is van een fraudu-
leuze opzet.

35



3 Vermijdingsmechanismen in ketens

De mechanismen die kunnen worden gehanteerd in ketens ter vermijding
van aansprakelijkstelling op grond van de WKa kunnen grofweg in enkele
typen worden onderscheiden:
- methoden waarbij aansprakelijkstelling tot mislukken gedoemd is, omdat

de keten geen verhaal biedt (zie 3.1);
- methoden waarbij aansprakelijkstelling ten zeerste bemoeilijkt wordt,

doordat een grote mate van zorgvuldigheid lijkt te bestaan, enlof omdat het
boven tafel krijgen van de feiten een uitermate moeilijke zaak is (zie 3.2 en
verder).

3.1 Keten zonder verhaalsmogelijkheden

Tot voorheen was het zo dat de hoofdaannemer doorgaans op z'n minst
enig vermoeden kon hebben dat de onderaannemer met wie hij in zee ging
(potentieel) malafide was, al was het alleen maar vanwege de hoogte van de
aanneemsom. Door het risico van aansprakelijkstelling kan de hoofdaanne-
mer zijn ogen niet meer sluiten voor mogelijke malafiditeit van onderaanne-
mers. Een reactie kan zijn, dat niet meer alleen een deel van de keten malafide
is, maar dat soms hele ketens malafide zijn. Dus dat ook de hoofdaannemer
expliciet betrokken wordt in het fraudespel (zie ook: Van Dis, Tweede Kamer,
18 maart 1981, blz. 4104).

Zulks kan gebeuren onder aanvaarding van de daarmee gepaard gaande
risico's. Ook is het denkbaar dat een zodanige opzet gemaakt wordt dat er bij
eventuele aansprakelijkstelling geen verhaal is, bv. door opsplitsing van de
onderneming in één of meer bonafide rechtspersonen en één of meer
malafide.

De splitsing van de onderneming in verscheidene bv's* is tijdens de kamer-
behandeling meermalen aan de orde geweest. Daarbij werd de situatie in
ogenschouw genomen dat alleen verhaal is op de bv die in de keten is op-

• genomen, en niet op andere bv's die deel uitmaken van het 'concern' (30).
Het opsplitsen van de onderneming in onderscheiden rechtspersonen kan

geschieden als ontwijkingsconstructie. Stel de situatie dat een aannemer met
een aparte bv waarin weinig 'te halen valt' werk uitbesteedt aan een (malafide)
onderaannemer. De laatste draagt geen belastingen en premies af; met de
WKa is feitelijk geen verhaal mogelijk op de aparte bv van de aannemer.

Wat zijn nu de bevindingen omtrent deze mogelijkheid van geheel malafide
ketens? Het geïntroduceerde risico van aansprakelijkstelling heeft er toe
geleid dat meer dan voorheen malafide onderaannemers door bonafide aan-
nemers worden geschuwd. Dit blijkt bv. ook uit aangetroffen brieven (in de
bouw), waaruit naar voren komt dat men met bedrijf X niets meer te maken wil
hebben. Hierdoor zijn er meer'witte' ketens ontstaan. Daarnaast is echter ook
gesignaleerd, dat er geheel 'zwarte ketens' zijn - over de mate waarin valt
evenwel niets te zeggen. Opzetten zijn waargenomen, waarbij gecompliceerde
ketens van bv's en eenmanszaken zijn gemaakt, die van hoofdaannemer tot en
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mende bedrijven onderin de keten malafide zijn: het feitelijke werk wordt ge-
daan door werknemers in dienst van eenmanszaken, die echter niet in de
administratie opgenomen zijn. De aanneemsommen nemen drastisch af bij
iedere verdere uitbesteding. De taktiek lijkt te zijn, dat net ais voorheen mist
geschapen wordt, waardoor het moeilijk is achter een facade van nette doch
valse factuurstromen de feiten te vinden. (Eventueel laat men nog een beperk-
te geldstroom via het g-rekening-circuit lopen, om een schijn van betrouw-
baarheid te wekken, zie 3.4).

In dezelfde lijn ligt het voorbeeld van een fabrikant die zijn fabriek laat ver-
bouwen door eigen personeelsleden, doch die daarvoor in dienst treden van
een door hem gecontroleerde bv. Deze bv treedt op als sub-onderaannemer
van een andere door hem gecontroleerde bv. Geen premies en belastingen
worden afgedragen - de bv's bieden verder geen verhaal. Dit leunt aan tegen
de gesignaleerde mogelijkheid van afsplitsing van een malafide bv, zodat aan-
sprakelijkstelling niet tot resultaat kan leiden. Opmerkelijk is overigens, dat in
het voorbeeld de opdrachtgever midden in het fraudespel zit; hij vermijdt dat
hij als `eigenbouwer' aansprakelijk gesteld zou kunnen worden.

3.2 De buitenlandse rechtspersoon

a. algemeen

In 1979/1980 werd de mogelijkheid geopperd dat werkgevers zich zouden in-
dekken tegen het toenmalige wetsontwerp door als buitenlandse rechtsper-
soon op de Nederlandse markt te gaan opereren (voorlopig verslag, zitting
Tweede Kamer 1979180, 15 697, nr.6, blz. 17). In de Memorie van Antwoord (zit-
ting 1980/81, 15 697, nr. 7, blz. 33) werd geantwoord dat buitenlandse vennoot-
schappen die feitelijk in Nederland gevestigd zijn hier ook belasting- en pre-
mieplichtig zijn. Het wetsontwerp is dan van toepassing. Anders ligt dit als
Nederlandse aannemers door middel van een in het buitenland gevestigde
vennootschap hun bedrijf voortzetten. Als zij dan Nederlandse onderaan-
nemers inschakelen, kunnen zij niet effectief aansprakelijk worden gesteld
voor niet betaalde belastingen en premies, omdat de Nederlandse wet in het
algemeen slechts toepasbaar is op Nederlands grondgebied. Hier lag dus een
lacune in de wet, welke gedicht werd door zodanige wijziging van wetsartike-
len, dat ze ook zouden gaan gelden voor het geval een buitenlandse aannemer
aansprakelijk wordt gesteld voor onbetaalde premies en loonbelasting van
zijn (onder-)aannemers (31).

In theorie is hiermee het `buitenland-lek' gedicht. Het is evenwel denkbaar
dat, hoewel de WKa in beginsel van toepassing is, inschakeling van buiten-
landse vennootschappen het zicht op de werkelijkheid zozeer verduistert, dat
hiermee in de praktijk ontwijking van het risico van aansprakelijkstelling ge-
realiseerd wordt. Dat zou bv. kunnen door het bemoeilijken van de tracering
van geldstromen op geblokkeerde rekeningen van hoofdaannemer(s) naar
onderaannemer(s). Ook zou het daadwerkelijk realiseren van aansprake-
lijkstelling in het buitenland moeilijk kunnen verlopen.

b. Een voorbeeld

De hoofdaannemer: X-Nederland bv, onderdeel van een groter concern, waarin
ook zit X-Engeland Ltd.
De onderaannemers:
- A-nv, een vennootschap naar Antilliaans recht, op de Antillen alleen een

brievenbus, evenals op Guernsey, aandelen in handen van E-Ltd (Guern-
sey), waarachter zit dhr. P. Deze A-nv is niet ingeschreven in het Handelsre-
gister, een vestigingsadres bestaat niet, administratie bij dhr. P. thuis;
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- drie bv's (B, C en D), waarachter zit dhr. P. als directeur en aandeelhouder
(evt. via E.-Ltd); deze bv's zijn alle ingeschreven in het Handelsregister.

Vóór 1 juli 1982 (de datum waarop de WKa in werking trad) besteedde X-
Nederland bv werk uit aan diverse onderaannemers, waaronder A-nv en de
bv's B, C en D. Daarbij werden valse contracten opgemaakt om de indruk te
wekken dat het aangenomen werk betrof; in wezen ging het om het ter be-
schikking stellen van arbeidskrachten tegen uurvergoeding.

Na 1 juli 1982 verandert de werkwijze. Een deel van de werkzaamheden van
de werknemers van de bv's B, C en D worden niet door die bv's aan X-Neder-
land bv gefactureerd, doch door A-nv aan X-Engeland Ltd. Daarbij vindt geen
facturering van die bv's naar A-nv plaats. In schema lopen de factuur- en
geldstromen als volgt.

X-Nederland bv - - - ? - - _M^ X-Engeland Ltd

facturen geld geld facturen geld
op op G- op

vrije rekening vrije
rekening ,/ rekening

-zwart geld- - H A-nv

Een deel van de factuur- en geldstroom is afgesplitst, en 'onzichtbaar' ge-
maakt. Controle door belastingdienst of bedrijfsvereniging bij X-Nederland bv,
dan wel bij de bv's B, C en D, zou geen onregelmatigheden aan het licht bren-
gen: werkzaamheden zijn gefactureerd, deels wordt het geld op geblokkeerde
rekeningen overgemaakt. Echter, een deel van het werk door personeel van B,
C en D wordt niet aan X-Nederland gefactureerd (de overzichten van gewerkte
uren mochten ook niet worden doorgegeven aan de administatie van X-Neder-
land bv), doch door A-nv aan X-Engeland Ltd. Met de ontvangen gelden werden
zwarte uitbetalingen gedaan aan personeel van B, C en D. Hoe de verrekening
tussen X-Nederland bv enerzijds en X-Engeland Ltd verliep is onbekend.

Deze constructie is aan te tasten; zo zijn stappen ondernomen ter aan-
sprakelijkstelling van, in eerste instantie B, C en D, en in tweede instantie X-
Nederland bv. Dit is echter alleen mogelijk, omdat, na grondig onderzoek, de
feiten op tafel kwamen.

Het is overigens evident, dat de geschetste constructie slechts kon worden
opgezet met instemming en medewerking van de hoofdaannemer.

c. De omvang van betrokkenheid van buitenlande rechtspersonen

In het hiervóór gegeven voorbeeld kwamen verscheidene buitenlandse
rechtspersonen in beeld: een nv naar Antilliaans recht, een Guernsey-vennoot-
schap, een buitenlandse vestiging (Ltd) van een ook in Nederland opererend
concern. Centraal stond de Antilliaanse nv, die - ten onrechte - niet in
Nederland stond ingeschreven.

In februari 1985 werden de resultaten van een onderzoek naar het misbruik
van buitenlandse rechtspersonen gepubliceerd door G.J. Helmig en R.L.M.
Siemer (32). Per 3 oktober 1984 waren in totaal 2381 buitenlandse rechtsperso-
nen met een filiaal in Nederland ingeschreven bij de Kamers van Koophandel
en Fabrieken, een toename met 29% ten opzichte van februari 1982, en ten op-
zichte van januari 1979 een toename met 51 %. Anderzijds is een inventarisa-
tie gemaakt van buitenlandse rechtspersonen, waarover bij de Centrale
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Recherche Informatiedienst (CRI) gegevens aanwezig waren, die er op wezen
dat ze voor frauduleuze doeleinden werden gebruikt. Over 585 buitenlandse
rechtspersonen bestond dergelijke informatie, waarbij die rechtspersonen a)
in Nederland actief waren, b) Nederlandse bestuurders hadden, c) na 1981
betrokken waren bij frauduleuze praktijken en d) de fraude (nog) niet werd
gestuit door justitieel optreden. Uit het onderzoekverslag kan de volgende
tabel worden geconstrueerd.

Tabel 9: Verdachte buitenlandse rechtspersonen (onderz oek Helmig & Siemer)

Soort rechtspersoon Aantal waarover
indicaties van

misbruik

Aantal ingeschreven
bij KvK

Indicaties voor be-
trokkenheid bij

koppelbazerij

Limited (Groot-Brittannië)
G.m.b.H. (Duitsland)
Incorporation (mn. V.S.)
P.v.b.a.(België)
S.A.
A.G. (mn. Zwitserland)
N.V. (Antillen)
Overig

192
182
40
58
24
35,
14
40

24
1

13
1
1
3
4
1

89
160

4
27

4
2,
5

13

Totaal 585. 48 304

Streek waarin
'gevestigd'

mn. West-Ned.
mn. Oost-Ned.

mn. Zd. Ned.

Hoewel al deze rechtspersonen (ook) actief waren in Nederland, is het op-
merkelijk, dat het eerder uitzondering-dan regel is dat inschrijving in het Han-
delsregister plaatsvond.

Vele van de `frauduleuze' buitenlandse rechtspersonen spelen een rol in de
koppelbazerij. Vooral het aantal Limiteds en GmbH's valt op. Helaas zijn geen
gegevens voorhanden over de ontwikkelingen in dezen sinds inwerktreding
van de WKa. Dus we weten niet of sedertdien meer dan voorheen van buiten-
landse vennootschappen gebruik is gemaakt. Wel is het aannemelijk dat bui-
tenlandse rechtspersonen ook nu een rol spelen bij de malafide onderaanne-.
ming en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Deze rol kan ener-
zijds liggen op het terrein van de grensoverschrijdende koppelbazerij, ander-
zijds op de uitlening van arbeid binnen Nederland.

In het geciteerde rapport wordt er op gewezen, dat met name GmbH's de
functie lijken te hebben om de keten van onderaannemers langer te maken en
daardoor ondoorgrondelijk. De keten bestaat dan uit een reeks van bv's en
GmbH's, die pure 'nep-bedrijven' zijn. Op papier wordt van de ene naar de
andere rechtspersoon `uitbesteed', het personeel werkt in Duitsland of in
Nederland op projecten, de gelden gaan van de ene naar de andere rechtsper-
soon, om dan, uiteindelijk terecht te komen in één of andere rechtspersoon in
Jersey, Liechtenstein, vanwaar het de Nederlandse koppelbazen bereikt.

In deze fraudepraktijken zijn diverse vormen te onderscheiden:
- De echte grensoverschrijdende koppelbazerij, waarbij Nederlandse koppel-

bazen Nederlandse (of bv. Engelse) arbeiders in andere landen te werk stel-
len (voorbeeld is een Jersey-limited met Nederlandse aandeelhouderldirec-
teur die met Nederlands personeel voor een Nederlandse hoofdaannemer
in Denemarken als 'onderaannemer' optreedt - deze vennootschap is
noch in Nederland noch in Denemarken bekend; uiteraard worden geen
premies afgedragen). Omdat het werk buiten Nederland wordt uitgevoerd
is, bv. met de WKa, geen actie mogelijk.

- De 'fictieve' grensoverschrijdende koppelbazerij, waarbij alleen op papier
Nederlandse arbeiders in het buitenland werken, en vice versa: buitenlan-
ders alhier. In feite blijven de Nederlanders in Nederland, de Duitsers in
Duitsland. Deze constructie diént er alleen toe belastingen en premies te
ontduiken.

- Gebruik van het buitenland voor binnenlandse koppelbazerij: Nederlanders
die een buitenlandse vennootschap in de keten schuiven, en de factuur- en
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geldstroom daarlangs leiden, zodanig dat het zicht op de werkelijkheid
aanzienlijk bemoeilijkt wordt en daardoor fraude moeilijk achter het front
van valse facturen te voorschijn te halen is.

De eerste vorm, de echte grensoverschrijdende koppelbazerij, bestaat al
langer. Door de invoering van het vergunningsstelsel in het kader van de Wet
op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, en de extra (tijdelijke) be-
hoefte aan werknemers in Duitsland (en België) zouden vele koppelbazen al in
1970 hun activiteiten over de landsgrenzen verlegd hebben (33). In hoeverre
deze trend zich nu, met de WKa, versterkt heeft, is moeilijk te zeggen. Wel zijn
er enige indicaties in die richting (zie 4).

Over de andere vormen, die voor de WKa relevant zijn, kan alleen worden ge-
zegd dat ze voorkomen, niets over de mate waarin.

3.3. `Reductie' van de loonsom

Loonbelasting en premieheffing hebben betrekking op de looncomponent
in de aanneemsom.

Vanuit de Tweede Kamer werd de vraag gesteld wat er gebeurt indien men
(aannemer en onderaannemer) in samenspanning te lage aanneem- en loon-
sommen overeenkomt. Er komt dan te weinig geld op de geblokkeerde reke-
ning, waarbij er "als men het spel goed speelt een vermoeden van betaling (is)
en het leveren van bewijs van het tegendeel wordt voor de fiscus en bedrijfver-
eniging extra bemoeilijkt". (Salomons, Handelingen Tweede Kamer, 12 maart
1981, blz. 3988). Bij het laatste is men afhankelijk van de administratie van de
betrokken ondernemingen, welke een schijn van betrouwbaarheid bezitten:
men zou "privaatrechtelijke contracten niet kunnen toetsen aan de realiteit"
(Salomons, Tweede Kamer, 18 maart 1981, blz. 4092).

Zulk een opzet zou inhouden, dat buiten de 'witte' factuur- en geldstroom
een zwarte loopt. Er zijn ook andere mogelijkheden denkbaar, die gemeen heb-
ben dat, met valse facturen, een lagere loonsom gesuggereerd wordt dan
feitelijk het geval is. Zo is gesignaleerd:
- De onderaannemer factureert voor verhuur van bouwwerktuigen, terwijl in

feite loonkosten zijn gemaakt. Uiteraard kan men grote werken niet uitslui-
tend met onbemande, ingehuurde hijskranen en betonmolens tot stand
brengen, een loonsombesparing levert het in elk geval wel op.

- Het ingeleende personeel laat men op papier ook andere dan werkzaam-
heden van 'stoffelijke aard' verrichten, in welk geval er geen sprake is van
aanneming van werk maar van opdracht. De WKa betreft niet het verrichten
van opdrachten. Voorbeeld: op de factuur wordt vermeld dat er controle-
werkzaamheden zijn uitgevoerd, terwijl in werkelijkheid betontimmerlieden
waren uitgeleend.

- Een derde wijze van wegfacturering van uitgeleend personeel geschiedt
door te vermelden, dat er goederen op de eigen werkplaats zijn vervaardigd
en vervolgens op de plaats van aflevering zijn gemonteerd. In werkelijkheid
is er helemaal geen eigen werkplaats voor bv. deuren, betonconstructie-
delen e.d. maar staan de te monteren onderdelen voor het ingeleende per-
soneel kant en klaar in de bouwput.

Al deze gesignaleerde voorbeelden hebben gemeen, dat daarmee getracht
wordt het deel van de aanneemsom waarover loonbelasting en premies be-
taald moet worden te reduceren, en met het wekken van een valse schijn
tevens de risico's die men loopt bij aansprakelijkstelling, te verkleinen. Het
zal evenwel duidelijk zijn, dat deze trucs alle grenzen hebben: schijn en werke-
lijkheid kunnen niet mijlenver uit elkaar liggen zonder op te vallen. Bovendien
vereist deze werkwijze medewerking van de hoofdaannemer.
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Dergelijke trucs zijn niet met grote regelmaat door de uitvoeringsorganen
gesignaleerd. Incidenteel heeft men daar kennis van genomen en worden ver-
moedens daaromtrent geuit.

3.4 Oneigenlijk gebruik en misbruik van de G-rekening

Allengs is de g-rekening de voornaamste methode geworden waarmee aan-
nemers zich indekken tegen het risico van aansprakelijkstelling. Een percen-
tage van de loonsom, overeenkomend met het bedrag aan verschuldigde loon-
belasting en premies, wordt op de geblokkeerde rekening van de onderaanne-
mer gestort. Vandaar kan alleen storting naar de g-rekening van een sub-
onderaannemer worden gestort, of naar de fiscus dan wel naar de bedrijfsver-
eniging. Storting op de g-rekening geeft een 'vermoeden van betaling' - de
aannemer is daardoor niet gevrijwaard van het risico van aansprakelijkstel-
ling, doch het wordt de aannemer makkelijker gemaakt aannemelijk te maken
dat hem niets verweten kan worden als onderaannemers in gebreke blijven bij
hun afdracht aan loonbelasting en premies. En: aansprakelijkheid is niet aan-
wezig als verwijtbaarheid afwezig is (34).

Het is nu denkbaar, dat keurig via de g-rekening wordt gewerkt, waardoor
latere aansprakelijkstelling op z'n minst bemoeilijkt wordt, doch dat op één of
andere wijze het geld weer uit het g-rekening-circuit wordt gehaald.

De eerste mogelijkheid in dit verband is, dat om 'deblokkering' gevraagd
wordt. Er zou teveel of ten onrechte op de g-rekening zijn gestort, zodat aan de
fiscus en/of bedrijfsvereniging wordt verzocht de gelden (na. storting) terug te
storten opeen vrije rekening. Zulk een verzoek kan bonafide zijn (zie het SVr-
rapport "Gevolgen van het gebruik van geblokkeerde rekeningen; problemen
rond deblokkering"), echter ook malafide. Daarbij gaat het er om, dat gelden
van een g-rekening worden doorgeschoven naar de g-rekening van een onder-
neming, middels valse facturen, die dan, gezien de afdrachtverplichtingen,
veel te veel op de geblokkeerde rekening heeft, zodat om deblokkering wordt
verzocht.

Gegeven echter de geringe omvang van zowel het aantal als het bedrag aan
deblokkering (zie het hierbovengenoemde rapport) lijkt deze methode, voor
zover ze al in malafide sferen wordt toegepast, een marginale kwestie. Ook
dient te worden bedacht dat, voordat tot deblokkering wordt overgegaan, uit-
voerige en langdurige onderzoeken worden gepleegd door fiscus en bedrijfs-
verenigingen.

De tweede mogelijkheid is het aanwenden van gelden op de g-rekening voor
andere afdrachtverplichtingen, dan waarvoor het geld op die rekening was
gestort. In beginsel is het zo, dat aannemers het geld dat vanwege een project
op hun g-rekening is gestort, alleen mogen gebruiken voor betalingen in het
kader van dat project. Oorspronkelijk heeft de gedachte bestaan, dat er per
(onder)aannemer en per project een g-rekening in het leven zou worden geroe-
pen. Uiteindelijk is echter een g-rekening per (onder)aannemer gekomen.
Daarmee wordt de traceerbaarheid van geldstromen problematisch. Immers:
op de g-rekening van een onderaannemer kan door verscheidene (hoofd)aan-
nemers worden gestort, vanaf die rekening weer naar andere onderaannemers
en naar fiscus en bedrijfsvereningen. De traceerbaarheid van de geldstromen
is dan afhankelijk van de informatie op de betalingsopdrachten en van gege-
vens in de administratie van de betrokkenen. Dat lijkt echter problematisch
(hierover zal in andere SVr-onderzoekrapporten worden gerapporteerd). Omdat
het in de praktijk niet altijd mogelijk is, gezien de arbeidsintensiviteit die daar-
mee gepaard gaat, om de geldstromen te traceren, is het denkbaar dat met de
gelden op geblokkeerde rekening anders wordt omgegaan dan bedoeld. Ener-
zijds kan gebeuren, en dat lijkt ook geaccepteerd te worden, dat gelden op de
g-rekening gebruikt worden voor andere afdrachtverplichtingen indien bv. een
te hoog percentage van de aanneemsom is gestort. Anderzijds is het mogelijk,
dat systematisch gelden worden onttrokken aan het g-rekening-circuit; bv. het
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geval waarin een malafide figuur een bv heeft met alleen gelden op de g-reke-
ning. Deze verkoopt hij voor minder geld aan een andere ondernemer, die daar-
mee andere belasting- en premieschulden betaalt, het geheel dekkend met
enige valse facturen. Dit lijkt op de reeds langer bestaande handel in (lege)
bv's.

Essentie hierbij is het doorschuiven van gelden van de ene naar de andere
g-rekening, zonder dat de betaling op onderaanneming betrekking heeft.

Er bestaan zekere indicaties dat met de g-rekening ook anders wordt om-
gesprongen dan oorspronkelijk was bedoeld. Het onbreekt echter aan aanwij-
zingen dat meer dan incidenteel werkelijk malafide wordt omgegaan met de g-
rekening, d.w.z. dat opzettelijk en op grote schaal uit onderaanneming ver-
schuldige belastingen en premies worden ontdoken door gelden op de g-reke-
ning voor andere afdrachtplichtigen te gebruiken. Op dit moment is het
hoogstens aannemelijk dat er wat 'proefballonnen' zijn opgelaten.
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4 De fraudeurs: van oude en. nieuwe wegen

Hoewel iedere onderscheiding op een zo vloeiend gebied als fraude een
element van willekeur in zich draagt, kunnen er ruwweg drie soorten fraudeurs
worden onderscheiden:
- de in beginsel normale ondernemer, die voornamelijk in de marge van zijn b

drijfsuitoefening fraudeert, bv. door het inkorten van zijn loonklavier (zie 2.1
- de ondernemer, wiens bedrijfsvoering grotendeels of uitsluitend gekenmerl

wordt door frauduleuze constructies;
- de misdadiger die vanuit zijn verleden reeds enige affiniteit voor 'zakendoe

heeft getoond en die in het verleden - aangetrokken door de grote winstvE
wachtingen - zich volledig toelegde op de koppelbazerij.

Van de eerste twee soorten fraudeurs kan gezegd worden dat het onderne-
merschap centraal staat. Zij zijn in de eerste plaats ondernemers, die vanuit
hun vaak specifieke kennis hun bedrijvigheid binnen een bepaalde branche
ontplooien. Men zal hen niet spoedig buiten hun bedrijfstak aantreffen.

De derde groep fraudeurs bestaat grotendeels uit figuren uit de georgani-
seerde misdaad, voor wie het voeren van een - willekeurige - onderneming
slechts een werkwijze is om zo snel als mogelijk geld te vergaren. `Snel toe-
slaan en wegwezen' is het devies om enige tijd later op andere gebieden hun
activiteiten te ontplooien.

Uiteraard gaat het om een bont gezelschap van uiterst mobiele personen,
dat zich moeilijk volledig in een typologie laat vangen (35). Voor het gemak
wordt echter deze indeling gehanteerd, waarbij de aandacht uitgaat naar de
criminele ondernemer (tweede categorie) en de ondernemende crimineel
(derde categorie). De vraag is wat de gevolgen zijn geweest van de WKa voor
de bedrijvigheden van deze twee soorten fraudeurs.

Zoals is geconstateerd in deel 1 van deze studie, blijkt de zg. 'plofstrategie'
met bv's thans beduidend minder vaak voor te komen dan vijf jaar geleden. De
vraag die dan ook aan de uitvoeringsorganen en politie/justitie is voorgelegd,
luidt: "Waar zijn de fraudeurs gebleven en wat doen ze nu?" Hoewel voor de
beantwoording van deze vraag de tijdspanne tussen de invoering van de WKa
en deze evaluatie eigenlijk te kort is, werden op grond van de vraaggesprekken
aanwijzingen voor mogelijke ontwikkelingen verkregen. Daarbij hebben niet
alle gesignaleerde ontwikkelingen een onmiddellijk technisch raakvlak met
de WKa. Waar het echter om gaat is zicht te krijgen op mogelijke verschuivin-
gen naar andere technieken of activiteiten of juist het ontbreken daarvan, ni.
het doorgaan op de oude voet.

4.1 Indrukken over eventuele verschuivingen

In een eerdere paragraaf is opgemerkt, dat door de uitvoeringsorganen
werd gesignaleerd, dat bonafide (bouw)aannemers in toenemende mate hun
als malafide bekend staande bedrijfsgenoten zijn gaan schuwen. Uiteraard
werd daarmee het aanpassingsvermogen en de overlevingskansen van de
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fraudeurs op'de proef gesteld. Hoevelen deze proef tot op heden doorstaan
hebben is moeilijk aan te geven. Teneinde hierop toch enig zicht te krijgen is
op twee belastinginspecties verzocht een lijst te overleggen vari aldaar beken-
de fraudeurs en daarbij aan te geven wat thans van deze fraudeurs bekend is.
De resultaten van deze, uiteraard oppervlakkige, inventarisatie liggen als
volgt.

Van een deel van de fraudeurs (ongeveer een zesde) was niets bekend. Van
sommigen werd vermoed dat ze hun activiteiten hadden verlegd naar een
andere regio, alwaar de belastinginspectie een minder intensieve fraude-
aanpak heet te hebben.

Enkele fraudeurs leken `in ruste' te zijn gegaan: ze zouden zich noch met
koppelbazerij, noch met andere frauduleuze praktijken inlaten, maar een nor-
maal bedrijf te zijn begonnen (winkel, café e.d.).

Ongeveer 40% van de bekende fraudeurs zou zich ook momenteel nog
bezighouden met koppelbaasactiviteiten, zij continueerden daar hun activitei-
ten, soms in een aan de nieuwe omstandigheden aangepaste vorm.

De overige fraudeurs verlegden hun fraude-activiteiten naar andere terrei-
nen (ook ongeveer 40%). Soms richt hun aandacht zich wederom op belasting-
ontduiking, soms op geheel andere gebieden.

Over de laatste twee groepen volgen nadere aanduidingen in de paragrafen
4.2 en 4.3, wederom op basis van de indrukken van de geïnterviewde functio-
narissen. Voorts is gebruik gemaakt van de - nog schaarse - gegevens van
het vanuit het Ministerie van Justitie opgezette 'frauderegistratieproject'.

4.2 Continuering van de koppelbaasactiviteiten

Door de opsporingsfunctionarissen werd opgemerkt, dat met name in de
kassenbouw, glaszetterij en de schoonmaakwereld de oude fraudeurs na enig
heroriënteren de touwtjes nog onverminderd in handen hadden. Ook ten aan-
zien van de las- en constructiewerken in het Rotterdamse werd een soortge-
lijke situatie gesignaleerd, zij het dat voor de stelligheid van deze uitspraken
niet altijd voldoende rapportage werd aangetroffen.

Ten aanzien van de eerstgenoemde branches kan gesproken worden van
een instelling van de zijde der frauderende ondernemers, die - in de woorden
van een der betrokkenen - neerkomt op: "We gaan rustig door, als ik gepakt
wordt zie ik 't wel en verder bekijken ze het maar".

Het viel op dat deze fraudeurs, op één uitzondering na, zeer bedrijfstakge-
bonden bleken te zijn. De glaszetter, kasbouwer of schoonmaker waren uit-
sluitend werkzaam binnen hun eigen bedrijfstak, waarbinnen zij zich op grond
van hun sociale contacten en hun vakbekwaamheid, alsmede dankzij hun
volstrekt frauduleuze wijze van ondernemen kunnen handhaven en gedijen.
Ondanks vermoedelijke banden met de georganiseerde misdaad kan hier ge
woonlijk niet gesproken worden van misdadigers van het derde type. Het gaat
om ondernemers voor wie de harde wijze van frauderen tot een onlosmakelijk
onderdeel van hun bedrijfsvoering is geworden. Voorzover kan worden over-
zien heeft de WKa op deze groep van criminele ondernemers (nog) weinig in-
vloed gehad.

De risico's zouden vooral worden beperkt door het werken met ondernemin-
gen-die geen verhaal bieden.

Daarnaast zouden criminele ondernemers ook gebruik maken van buiten-
landse vennootschappen.

Hoewel de uitvoeringssorganen ons geen tellingen konden verschaffen,
wordt op grond van de verstrekte gegevens en rapporten de indruk gevestigd,
dat met uitzondering van de 'carousselhandel' (zie verderop), de buitenland-
constructies veelal benut worden door criminele ondernemers, die ook in het
buitenland binnen hun specialisme blijven. Dit geldt zowel voor het tussen-
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schuiven van (papieren) buitenlandse vennootschappen in een aannemings-
keten als voor het te werk stellen van Nederlanders in het buitenland (of bui-
tenlanders in Nederland). Dit sluit overigens niet uit, dat een deel van de orga-
nisatie tegen de georganiseerde misdaad 'aanleunt' of van diens diensten ge-
bruik maakt. Valse facturen of tussengeschoven vennootschappen blijken
veelvuldig geleverd te worden door op dit gebied opererende ondernemende
criminelen.

Als voorbeeld dient de verkoop van valse detacheringsbewijzen (36) voor
hier werkzaam 'buitenlands' personeel door een uit de eind jaren zeven-
tiger vermaarde koppelbaas, die overigens zich niet alleen met frauduleus
onderaannemerschap bezig heeft gehouden, maar met vele andere vormen
van valsheid. Zo zou hij zich thans ook bezig houden met het Golden Ten-
spel.

Ofschoon er sprake is van ondernemersfraude, onderscheidt de wijze
waarop gefraudeerd wordt zich nogal eens niet van de middelen waarvan de
'gewone' misdaad zich bedient: bedreiging, fysieke intimidatie en grof ge-
weld. De aan een getuigenverklaring ontleende gegevens moge daarvan een
beeld geven:

In de desbetreffende zaak was er sprake van een uitlening van Nederlan-
ders voor kassenbouw in Saoudi-Arabië, waarbij op een nogal grove wijze
met de voor de ondernemer werkende steunfraudeurs werd omgesprongen.
Melding werd gemaakt van het inhouden en vernietigen van de paspoorten
door de transporteurs van de arbeiders, achterwege gebleven loonbetalin-
gen, afwezige medische verzorging en intimidatie van klagers, die - afge-
zien van de fysieke bedreiging - door het feit dat zij ook steunfraude ge-
pleegd hadden niets durfden te zeggen.

De fraudeurs die hun koppelbaaspraktijken hebben voortgezet opereren ten
dele binnen Nederland, waarbij verhaalsmogelijkheden worden gefrustreerd,
of met behulp van buitenlandse vennootschappen een ondoorzichtig web
wordt geweven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van echte en valse detache-
ringsbewijzen, waardoor het moeilijk uit te maken valt of werknemers in
Nederland dan wel elders (Duitsland) afdrachtplichtig zijn - natuurlijk wordt
niets afgedragen; de feiten zijn echter zonder uitvoerig onderzoek moeilijk
boven tafel te krijgen. Daarnaast is er de grensoverschrijdende koppelbazerij.
De binnenlandse en buitenlandse koppelbaasactiviteiten lopen als het ware
in elkaar over.

4.3 Naar andere fraudeterreinen

Meer dan incidenteel zouden voormalige koppelbazen zich nu bezighouden
met fraude met omzetbelasting. Bij de BTW-fraude komt men, naast de ge-
wone, in de marge van zijn bedrijfsvoering frauderende ondernemer ook de cri-
minele ondernemer en de zich overal bewegende beroepsfraudeurs tegen.

BTW-fraude kan men ruwweg in twee vormen indelen: a) omzet wordt een-
voudigweg verzwegen (hetgeen veelvuldig voorkomt in combinatie met uitbe-
taling van zwarte lonen),. zodat men ook niet behoeft af te dragen; b) men doet
aangifte van door bedrijf X betaalde omzetbelasting met het oogmerk om deze
omzetbelasting terug te ontvangen middels een 'exporttruc'. Goederen wor-
den zg. geëxporteerd, waardoor men de betaalde BTW kan terugvragen (voor
export geldt het zg. 0-tarief). De naam 'BTW-caroussel' is ontleend aan het ver-
schijnsel dat goederen steeds maar heen en weer over landsgrenzen gaan,
met als enige oogmerk omzetbelasting terug te vorderen (37). Een voorbeeld:
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A ‘verkoopt’ een partij goederen aan B, althans op papier. B moet daarbij
19% BTW betalen. B verkoopt dezelfde partij door naar België voor welker
uitvoer het zg. 0-tarief geldt, op grond waarvan hij de betaalde 19% BTW
terugvordert. Dezelfde partij goederen wordt vanuit België weer uitgevoerd
naar Nederland, maar nu zwart, waarna hetzelfde spel met dezelfde partij
goederen kan worden herhaald. Bij deze zg. ‘Caroussel-handel’ kan het om
echte goederen gaan, maar evenzeer om volstrekt waardeloze partijen
plastic plaatjes, gestampt glas (‘diamantnaalden’) e.d., die als ‘technisch
hoogwaardige’ goederen vanwege hun kleine omvang profijtelijk ‘verhan
deld’ worden. In feite is er geen handelsverkeer maar wordt er alleen ‘in
rekening gebrachte’ BTW teruggevraagd.

De BTW-fraude schijnt zowel het ‘gewone’ bedrijfsleven in sommige takken
te hebben aangetast alsook een overlevingsvorm te hebben geboden voor de
beroepsfraudeur, die zijn bedrijvigheid in de koppelbazerij zag teruglopen. Ten
aanzien van het ‘gewone’ bedrijfsleven werd melding gemaakt van een stelsel-
matige BTW-fraude binnen de vleesbranche en de videohandel. De aantasting
werd zo ernstig genoemd, dat normale concurrentie zonder de BTW-fraude ge
bruik te maken praktisch onmogelijk gemaakt zou worden.

Zoals gezegd komt men de BTW-fraudes zowel tegen bij criminele onder.
nemers als bij ondernemende criminelen.

Over de laatste categorie, de professionele fraudeurs, valt op te merken dat
ze minder branchegebonden is. De beroepsfraudeur is uit op het binnenhalen
van veel geld, niet op het instandhouden van bedrijven.

Zijn er aanwijzingen dat de voormalige beroepsfraudeurs/koppelbazen nu
andere terreinen hebben opgezocht? Reeds in 1981/82 werd gesignaleerd dat,
wellicht als gevolg van de recessie in de bouw, verschuivingen plaatsvonden
naar andere takken van bedrijvigheid, met name in de videohandel. Deze en
andere verschuivingen maken het moeilijk om de handel en wandel van de
(voormalige) koppelbazen specifiek na 1982 in kaart te kunnen brengen. Het
gaat om een uiterst vlottende bevolking, waarover generaliseerbare uitspra.
ken moeilijk te maken zijn. De bevindingen zijn gegrond op politierapporten,
mededelingen van de uitvoeringsorganen en belastingdienst, op de door de
Fraudecentrale van de CR1 verspreide informatie en op kennis van afzonder
lijke fraudezaken en -seinen. De bronnen zijn dus uiterst ongelijksoortig en
leveren vooral casuïstisch materiaal. Niettemin wordt getracht een — ten dele
— hypothetische schets te geven, waarbij wellicht ten overvloede kan worden
opgemerkt dat één en ander steeds in beweging is.

Op de verschuiving in de richting van de videobranche en de BTW-fraude is
reeds gewezen. In de gevallen die getraceerd konden worden ging het meestal
om fraudeurs die vroeger in de bouw als koppelbaas bedrijvig waren. Door de
opsporingsfunctionarissen werd de vlucht naar de videohandel beschouwd
als een tijdelijke overlevingsvorm, die (nog?) niet de geidstromen oplevert die
de fraudeurs uit de hoogtijdagen van de koppelbazerij gewend waren.

Een tweede gesignaleerde uitwijkfraude blijkt het smokkelen van goud uit
Luxemburg naar Duitsland te zijn, waar tandtechnische bedrijven goede af
nemers zijn. De winst bestaat ook in dit geval uit in rekening gebrachte, maar
niet afgedragen BTW.

Een derde vorm van fraude door voormalige koppelbazen is het drukken en
in handel brengen van (valse) facturen voor criminele ondernemers.

Naast deze nog duidelijk te onderscheiden fraudevormen werd melding ge
maakt van betrokkenheid bij tal van bedrijvigheden, waardoor de professio
nele fraudeur door zijn banden met andere sectoren van georganiseerde mis
daad niet al te spoedig het veld hoeft te ruimen. Zo werd door de Haagse poli
tie bij zes van de 28 fraudeseinen betrokkenheid bij het sexwezen, handel in
verdovende middelen, wapenhandel en illegale loterij (de ‘stadslotto’) vast
gesteld.

48



Zodra evenwel wordt afgeweken van de bovengemelde fraudevormen en de
aandacht wordt gericht op het sociaal-economische netwerk van de frau
deurs, dan geraakt men spoedig verstrikt in een wirwar van relaties, die moei
lijk in kaart te brengen zijn. Een provisorische weergave daarvan wordt des
ondanks gewaagd, omdat het een beeld geeft van de brede vervlechting van
de professionele fraudeur met het gewone bedrijfsieden, opdrachtgevers
(waaronder de overheid), zwartwerkers en figuren uit andere vormen van mis
daad.

Verschillende interne rapporten van de belastingdienst en van de poltie
geven daarvan vaak beeldende illustraties. Zo bewoog een der criminelen
zich van koppelbaze,-ij naar de textielkleinhandel en vervolgens naar de
horeca-exploitatie, in welk kader hij voor het verkrijgen van vergunningen
van de gemeente als een respectabele ondernemer naar voren poogt te
treden. Daarnaast werden lijnen met handel in verdovende middelen, zwart-
geldcircuit en intimidatie van huurkopers vermoed.
Een andere zeer grote voormalige koppelbaas blijkt zich momenteel binnen
de exploitatie van het Golden Ten-spel te bewegen, waarnaast hij zijn ban
den met de oude onderaannemerij weer heeft aangetrokken door aan
ondernemers valse detacheringsbewijzen te verkopen.
Bijzonder ingewikkeld is het sociale ondernemerspatroon in de grotere
industriële complexen, waar bouwers, lassers, isolatoren en andere spe
cialismen elkaar treffen en waar de onderlinge relaties in alle schakerin
gen van wit tot inktzwart voorkomen. Het natrekken van deze sociaal-eco
nomische lijnen is geen eenvoudige zaak: in een kluwen van bedrijven kan
topman A weer stroman zijn voor een der bv’s van B en omgekeerd.
Vermeldenswaard in dit licht is een keten van buitenlandse eenmans
zaken, die ten behoeve van een grote gemeente onderhoudswerkzaam
heden voor de stadsverwarmingsinstallaties verzorgt. De werkzaamheden
worden gewoonlijk goedkoop en punctueel uitgevoerd, ofschoon de een
manszaakjes gemakkelijk blijken te verdwijnen om weer vervangen te wor
den door nieuwe. De verhaalsmogelijkheden in zo’n totaal malafide opzet
zijn natuurlijk nihil. Over vermoedelijke ‘sociale’ banden tussen deze
zwarte opzet en het gemeentebestuur werden kwalijke opmerkinger) ge
maakt. Of deze geuite vermoedens op waarheid berusten is niet te zeggen.
Wel is het in het algemeen zo, dat gunning van werkzaamheden aan malaf i
de ondernemers vanwege de scherpe prijsberekening door opdrachtgevers
(ook de Overheid) een structurele tegenkracht van de bestrijding vormt.
Hiermee verband houdend dient gewezen te worden op de sterke economi
sche positie die binnen sommige gemeenten en/of bedrijfstakken door een
kleine kring van fraudeurs wordt ingenomen. Blijkens de verklaringen van
enkele spraakzame ingewijden heeft het sociaal-economische patroon
waarin zo’n groep van fraudeurs werkt veel weg van een syndicaatvorming, :1
waarbij zowel gebruik gemaakt wordt van de macht van het grote (zwarte)
geld alsook van harde fysieke intimidatie. De organisatielijnen lopen daar-
bij enerzijds middels connecties naar boven, naar de ‘gewone’ (?) onderne
mer en opdrachtgever, en anderzijds naar de zwartwerker. De onderlinge
economische afhankelijkheid houdt zo’n systeem in stand.

De verwachting is dat, zodra de economie weer zal aantrekken, dit soort —

voor de buitenstaander ondoorzichtige — ‘organisaties’ wederom van zich
zullen laten horen op het gebied van onderaanneming en uitlening van ar
beidskrachten. Reden tot geruststelling lijkt er derhalve allerminst te bestaan.

Het is niet eenvoudig uit deze berichten, die maar een klein deel van het in
gewikkelde fraudemozaïek kunnen leveren, mogelijke lijnen naar de toekomst
te schetsen. De combinatie van wetgeving en slapte in de economie moge het
de fraudeurs weliswaar moeilijk gemaakt hebben zich in de onderaannemerij
te handhaven, hun beschikking over niet onaanzienlijke sommen zwart geld,
hun sociaal-economische connecties en hun ervaring met het weinig afschrik
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kende overheidsoptreden tegen fraude maken dat moeilijk kan worden aange-
nomen, dat zij bij het aantrekken van de bedrijvigheid niet opnieuw een poging
zullen wagen zich door stelselmatige premie- en belastingfraude te verrijken.

50



5 Conclusie

De inventarisatie met betrekking tot malafiditeit na inwerkingtreding van de
WKa kan niet leiden tot harde conclusies, alleen tot aanwijzingen.

Op grond van de bevindingen is het aannemelijk, dat de malafide koppel-
bazen inderdaad minder vrij spel hebben gekregen. Een deel van hen is zich op
andere terreinen gaan bewegen. Anderen zijn doorgegaan, doch er is bij de
uitvoeringsorganen en de politie nog geen informatie over methoden die-nu
veelvuldig zouden worden gehanteerd ter omzeiling van de kans op aanspra-
kelijkheidsstelling. Er lijkt eerder sprake van een verscheidenheid aan metho-
den: uitbreiding malafiditeit naar gehele ketens, ondoorzichtig maken van ont-
duikingspraktijken met behulp van buitenlandse rechtspersonen, met valse
facturen reduceren van de loonsom, misbruik van gelden op geblokkeerde
rekeningen..

Het is niet mogelijk uit te maken of de vermindering van fraudemogelijk-
heden in onderaanneming rechtstreeks en alleen door de WKa wordt veroor-
zaakt. Ook de verminderde bedrijvigheid speelt een rol. Het is zeer wel denk-
baar dat de zorgvuldigheid bij de selectie van onderaannemers ter ontkoming
aan het risico van aansprakelijkstelling juist in deze periode van overschot op
de arbeidsmarkt gestalte kon krijgen. Of deze zorgvuldigheid stand zal hou-
den wanneer weer schaarste op de arbeidsmarkt zou ontstaan, is een open
vraag. De machtspositie, welke nu duidelijk ligt bij de aannemers en inleners,
verschuift dan (weer) in de richting van onderaannemers en uitleners. Het zal
dan mede afhangen van de mate waarin daadwerkelijk tot aansprakelijkstel-
ling wordt overgegaan, of de malafiditeit al dan niet in al haar oude sterkte zal
terugkeren.
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Noten

1. Waar in dit verslag over de WKa wordt gesproken is daarbij, tenzij anders vermeld, ook de verleg
gingsregeling begrepen.

2. Zie daarvoor bv.: Evaluatie Wet Ketenaansprakelijkheid — interimrapport; de eerste anti.mis
bruikwet, eerste bevindingen. Sociale Verzekeringsraad oktober 1984.

3. In dit rapport wordt gesproken van (malafide) onderaannemers en onderaanneming, de vorm
Waarin de (malafide) koppelbaasactiviteiten doorgaans is gegoten na inwerkingtreding van de
Wet op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Zie, ook voor de ‘plofstrategie’, bv. mr.
J.M. Verheul. Het koppelbaarwezen: van ronselarij tot arbeidsmaffia. In: A.C. Berghuis, C.H.
Brants en H.M. Willemse (red) Witteboordencriminaliteit Nijmegen: Ars Aequi, 1984. Eveneens
kan worden verwezen naar Bijlage F (Rapport Werkgroep Koppelbazen) van het interimrapport
van de ISMO, Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17 050, nr. 1.

4. Berghuis, A.C. en G. Paulides. Misbruik van bv’s — een empirisch onderzoek. WODC.reeks nr. 39.
Den Haag: Staatsuitgeverij, 1983. Deze studie, waarnaar vaker zal worden verwezen, betreft alle
bv’s waarvan het faillissement in 1980 werd beëindigd (in totaal 991 bv’s).

5. Zie noot 4. Deze studie vormt, met name voor de resultaten van het dossieronderzoelç een be
schrijving van de situatie van vôôr de wetswijziging. Daarbij zijn echter alleen die faillissemen
ten in ogenschouw genomen, die in 1979 en 1980 zijn uitgesproken (645 bv’s). Net als in dat on
derzoek wordt de Standaardbedrijfsindeling ‘74 van het CBS gebruikt. Er zij op gewezen dat de
daarin aanwezige indelingen wel grotendeels, doch niet volledig, overeenkomen met de indelin
gen van bedrijven naar bedrijfsverenigingen. Met het laatste wordt in vele andere rapportages
met betrekking tot de evaluatie van de WKa gewerkt.

6. Volgens de studie genoemd in noot 4 bij de Inleiding is dit gemiddeld zo’n 4- 6 maanden.

7. Mr. J.M. Reintjes. WPNR 5575, blz. 550-555.

8. Zie het “Onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van faillissementen bij het Nederlandse be.
drijfsleven”, Van Dongelmans Business Services, Den Haag, 1983.

9. Cook, T.D. and D.T. Cambeil. Quasi-experimental design & analyses issues for field settings.

10. Zie Cook and Campbell: een volledige analyse zou bestaan uit het beschrijven van de tijdreeks in
termen van een ARIMA.model (‘autoregressive integrated moving average model’), waarna, ter
toetsing of van een trendbreuk sprake is, een ‘intervention component’ wordt ingevoerd. Met
name zal gebruik worden gemaakt van de ‘autocorrelatiefunctie’ en de ‘partiële autocorrelatie.
functie’.

11. Voordat de trendlijnen zijn berekend, zijnde autocorrelatiefunctie (ACF) en de partiële autocorre
latiefunctie (PACF) berekend, teneinde de tijdreeks te onderzoeken op autoregressivitei~ en ver
schuivend gemiddelde. Daarbij is gebruik gemaakt van de programmatuur van de BOX-JENKINS
(Statistical Package for the Social Sciences, X, Chapter 38, New York: McGraw HilI, 1983). Noch
hier, noch bij de verderop besproken tijdreeksen bleek van een autoregressief dan wel verschui
vend gemiddelde-patroon. Specifiek vertoonde de ACF nergens een significante piek op lag 12,
hetgeen op seizoensinvioed had kunnen duiden. Telkens is getoetst op de significantie van de
autocorrelaties van de eerste 16 lags, met behulp van de Q-statistic (zie Cook and Campbell),
welke significant wordt bij 23,54 (5%-niveau).
De Q-statistic ten aanzien van de rest van de industrie is niet significant (13,2). Ten aanzien van
de metaalproduktenindustrie wel (35,6). Na berekening van de trendlijn voor de metaalprodukte
nindustrie is op de residuen (d.w.z. de fluctuaties rond de trendlijn) opnieuw een ACF berekend;
de daarop berekende 0-statistic bleek niet significant (14,7).
Hiermee is aangetoond dat de fluctuaties rond de trendlijnen willekeurig zijn — daaronder ligt
niet een bepaalde systematiek.

12. De autocorrelaties in de rest van de industrie zijn niet significant (Q-statistic is 20,7), wel die in
de metaalproduktenindustrie (0 = 33,4). De autocorrelaties met betrekking tot de fluctuaties
rond de trendlijn in de metaalproduktenindustrie zijn niet significant (0 8,5).

13. De autocorrelaties van de ACF met betrekking tot de bouwinstallatiebedrijven zijn niet signifi
cant (0 = 20,6), wel die in de bouwnijverheid (0 = 68,2). De ACF van de residuen in de bouwnij
verheid kent geen significante autocorrelaties (Q 7,6), zodat de fluctuaties rond de trendlijn
random genoemd mogen worden.
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14. De autocorrelaties van de ACF voor de bouwinstallatiebedrijven zijn niet significant (Q = 11,4),
die van de bouwnijverheid wel (0 = 44,0). De fluctaties rond de trendlijn in de bouwnijverheid
zijn willekeurig (Q = 4,4).

15. De autocorrelaties van de ACF van allebei de categorieën van dienstverlening zijn niet signifi-
cant (Q = 10,1 resp. 14,5).

16. Per ultimo 1981: f 28,5 miljoen; 1982: f 26,9 miljoen; 1983: f 23,0 miljoen. In juni 1984: f 23,8
miljoen.

17. 1981: / 15,1 miljoen; 1982: f 14,2 miljoen; 1983: f 13,0 miljoen. Oktober 1982-september 1983:
t 13,1 miljoen; januari 1983-december 1983: f 13,0 miljoen; april 1983-maart 1984: f 12,0 miljoen;
juli 1983-juni 1984: f 12,4 miljoen.

18. Cijfers per einde van de maand juni: 1980: 22.823; 1981: 54.861; 1982:87.326; 1983:117.300; 1984:
106.691 (augustus 1984: 103.824).

19. De faillissementen werden in de periode juli tot en met december 1983 uitgesproken. In januari
1984 werden de dossiers bekeken. In maartlapril werden de rechtbanken opnieuw bezocht, om te
zien of nieuwe informatie voorhanden was.

20. Dat was dus bij 24% het geval; in de eerdere faillissementsstudie lag dit op 4% (bij dezelfde
bedrijfsgroepen en. arrondissementen).

21. Bewust is de vraagstelling zeer beperkt gehouden om de tijdsinvestering voor de curator gering
te houden, mede met het oog op de bereidheid tot medewerking.

22. 102 bv's in deze sector onderzocht, waarvan bij 9 onvoldoende informatie, en bij 7 aanwijzingen
voor fraude; verschil met 1,979/80 statistisch zeer significant, Chi-kwadraat-toets, p«0,001.
(NB. Enkele bv's waren in meer dan één van de onderzochte sectoren werkzaam. Deze tellen dan
twee keer mee).

23. 27 bv's in deze sector, bij 3 onvoldoende informatie en bij 3 aanwijzingen voor fraude; verschil
met 1979/80 statistisch significant, Fisher's exact probability-test, p=0,03.

24. Wel onderaanneming in de gevallen C, D, E, J en K (zie bijlage II).

25. Het aantal bv's met schulden ten aanzien van belastingen als de motorrijtuigenbelasting en de
onroerend-goedbelasting is zeer gering (24). Ten aanzien van 16 bv's zijn - ook - openstaande
schulden voor de vennootschapsbelasting opgegeven.

26. Dat zijn overeenkomsten waarbij geen vaste prijs is overeengekomen: het te betalen bedrag
bestaat uit kosten van lonen en materialen, vermeerderd met een winstopslag.

27. De techniek van het verkorte loonklavier is niet recent ontwikkeld. Zo was dit in de Geffense
bouwfraude (1982) al bijna volmaakt uitgebouwd.

28. Naar een ordening op de bouwmarkt. Rapport uitgebracht door de overleggroep Ordenings-
thema's Aanbestedingswezen. 's-Gravenhage: Staatuitgeverij, 198. (blz. 63).

29. In het algemeen wordt in het aangehaalde rapport aanbevolen bij partiële aanbesteding een
coi rdinatie-overeenkomst op te stellen, ter regulering van de afstemming en verantwoordelijk-
heden van diverse partijen. Uiteraard wordt niet aanbevolen dat op de genoemde wijze een
schijnconstructie wordt gemaakt.

30. Zie voorlopig verslag. Tweede Kamer zitting 1979180, 15 697, nr. 6, blz. 12; Memorie van Antwoord,
1980/81, 15 697, nr. 7, blz. 23; Eindverslag, zitting 1980181, 15 697, nr. 10, blz. 9.

31. Dit betrof art. 16c onder a Cobrdinatiewet Sociale Verzekeringen en art. 32, letter a Wet op de
Loonbelasting. Nota van wijziging, zitting 1980181, 15 697, nr. 8.

32. Helmig, G.J. en R.L.M. Siemer. Een onderzoek naar de omvang van het misbruik van buiten-
landse rechtspersonen en de gevolgen daarvan voor het incorporatiestelsel in Nederland. R.U.
Leiden, Jur. Faculteit, febr. 1985.

33. Zie J.M. Verheul, p. 176 e.v. voor een beschrijving van de grensoverschrijdende uitlening (ver-
wijzing in noot 3).

34. Eerste Nota van Wijziging, art. 16b lid 9 CSV en art. 32b lid 7 LB, Tweede Kamer, 1980181, nr. 15
697, nr. 8.

35. Een aardig historisch voórbeeld wordt geleverd door het geval van een flessentrekker, die op een
gegeven ogenblik merkte, dat de 'gekochte' partijen zo goed van de hand gingen, dat hij zijn
leveranciers beter kon betalen ten einde een nieuwe verkoopslag te kunnen slaan. Na het tweede
succes opende hij een bloeiende cash & carryzaak, waarmee hij zijn bestaan als opgejaagde
flessentrekker opgaf ten gunste van het gewone, eveneens dynamische ondernemerschap.

36. Detacheringsbewijzen zijn geautoriseerde verklaringen betreffende de toepasselijke wetgeving
voor de in een ander EEG-land werkzame werknemer; ze verklaren dat de werknemer is verzekerd
volgens de wetten van het land van waaruit hij wordt gedetacheerd.

37. "'Caroussel', waarbij dezelfde goederen een aantal malen de grenzen overgaan en iedere keer
een subsidie of douane-vrijstelling wordt verkregen". Zo wordt dit begrip omschreven, onder het
hoofdstuk 'Op Europese schaal georganiseerde criminaliteit', door V. Gabert in het ontwerp-
verslag inzake de fraude ten nadele van de communautaire begroting, Europees Parlement,
19 januari 1984.
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Bijlage 1

Samenstelling van de Subwerkgroep Onderzoek WKa

G. Jansen, opgevolgd door P.A.M. Van Aarle
Gemeenschappelijk Administratiekantoor

P.W. de Kam, opgevolgd door J.A.M. van der Putten
Ministerie van Financiën

M.C. der Kinderen, opgevolgd door H. Nagtegaal
Nieuwe Vereniging van Aannemers Grootbedrijf

P. de Klerk (voorzitter)
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

A.F.A. Korsten
Katholieke Universiteit Nijmegen

M. van der Krieke
Bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid

A.J. Melief (secretaris)
Sociale Verzekeringsraad

G.D. van Norden
Ministerie van Financiën

J.P. Prevoo
Sociale Verzekeringsraad

F. Prins
Sociale Verzekeringsraad

A.C. Berghuis
Ministerie van Justitie
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Bijlage II

Beschrijving van de gevallen waarin aanwijzingen voor belasting- en premie-
fraude bestaan (dossierstudie)

Hieronder volgt een korte kenschets van ieder van de bv’s waarbij indicaties
voor gepleegde belasting- en premiefraude zijn aangetroffen.

bv A
— activiteit: Schoonmaakbedrijf
— opgericht: 1975
— actieve periode: tot voor juli 1982
— kenschets: reeds 4 jaren belasting- en premieschulden, betalingsregelin

gen worden niet nagekomen, er wordt onder de prijs gewerkt omdat nooit
belastingen en premies worden afgedragen; behoorlijke administratie aan
wezig.

— faillissement: door bedrijfsvereniging aangevraagd, totale schulden
4 - 500.000 gulden (er zijn alleen belasting- en premieschulden)

bv B
— activiteit: aanneming burgerlijke en utiliteitsbouw
— opgericht: 1980
— actieve periode: tot na juni 1983
— kenschets: eenmanszaak sinds 1966, in bv omgezet in 1980 onder directie

van tezelfdertijd opgerichte beheers-bv; de beheers-bv plus twee dochter-
bv’s failleren reeds in 1980 met gigantische schuldenlast — ook directie
(vader en zoon) failleren privé; werkzaamheden met bv B voortgezet, met
voordurende wisseling van directie en voortdurende wijziging van zaak-
adres; loopt een strafvervolging tegen directie (vader en zoon) en accoun
tant van de bv wegens omvangrijke belastingfraude; administratie en
stand activa van bv vol onduidelijkheden; onduidelijke relatie tussen bv B
en andere bv en eenmanszaak van de vader, die al het personeel van bv B
overnam, gevestigd op zelfde adres als waar bv gevestigd was.

— faillissement: aangevraagd door bedrijfsvereniging, ongeveer t 800.000,—
aan belasting- en premieschuld, bovendien enkele tonnen aan schulden bij
handelscrediteuren

bv C
— activiteit: aanneming bouw
— opgericht: 1980
— actieve periode: tot na juni 1983
— kenschets: directeur heeft ook verscheidene belangen in andere vennoot

schappen, tegen hem eerder strafvervolgingen wegens belastingfraude;
voor faillissement beslaglegging door fiscus, in 1984 start onderzoek van
fiscus en bedrijfsverenigingen in verband met koppelbaasactivitejten; be
drijf zou gestaakt zijn “omdat niet voldaan kon worden aan de eisen van de
Wet Ketenaansprakelijkheid»; administratie bv zeer onvolledig, mede door
brand
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- faillissement: aangevraagd door bedrijfsvereniging, ongeveer 1 miljoen be-
lasting- en premieschuld, enkele tonnen bij handelscrediteuren

bvD
- activiteit: metsel- en stukadoorsbedrijf
- opgericht: 1980
- actieve periode: tot na juni 1983
- kenschets: de twee oprichters/bestuurders staan bekend als koppelbazen;

reeds vanaf begin grote schulden bij fiscus en bedrijfsvereniging; medio
1983 controle rijksaccountantsdienst; bv zou nog in augustus '83 actief
zijn, administratie eindigt echter april; einde 1983 onderzoek in verband
met Wet Ketenaansprakelijkheid

- faillissement: aanvraag van bedrijfsvereniging,8-900.000 gulden belas-
ting- en premieschuld (geen schulden bij handelscrediteuren)

bv E
- activiteit: metaalconstructie
- actieve periode: tot voor april 1983
- kenschets: in de paar jaar van bestaan vier maal wisseling van directie,

eveneens veelvuldige adreswijziging, laatste adres , is postbusadres
waarop niets te vinden is; administratie ontbreekt geheel; laatste directeur,
ook privé falliet, onttrekt goederen uit faillissement, volgens bedrijfsvereni-
ging en ECD is bv E betrokken bij grote koppelbazenaffaire

- faillissement: van de zijde van de bedrijfsvereniging aangevraagd, belas-
ting- en premieschuld van 1 - 1/2 miljoen gulden, f 1000,- bij handelscredi-
teuren

bv F
- activiteit: schildersbedrijf
- opgericht: 1981
- actieve periode: tot voor juli 1982
- kenschets: directeur van bv geeft medio 1983 bij Kamer van Koophandel op

dat hij in oktober '82 uit de bv is getreden; sindsdien is hij onvindbaar,
onbekend is wie nieuwe directeur zou zijn, oorspronkelijke oprichters bv
beweren niets te weten van identiteit directeur en boekhouder bv; op de
vestigingsplaats is de bv volstrekt onbekend; volgens bedrijfsvereniging
weten oprichters meer, zijn reeds eerder betrokken geweest bij malafide
vennootschappen
faillissement: bedrijfsvereniging, alleen belasting- en premieschulden, on-
geveer voor f 400.000,-

bv G
- activiteit: schoonmaakbedrijf
- opgericht: 1978
- actieve periode: tot voor juli 1983
- kenschets: bv G in september 1978 opgericht, in zelfde maand zijn activitei-

ten stilgelegd; in februari 1981 weer opgestart met nieuwe directeur, die in-
middels is overleden; geen administratie aanwezig, noch enig ander goed
op vestigingsadres; misbruik wordt vermoed - recherche, FIOD en Officier
van Justitie ingelicht

- faillissement: bedrijfsvereniging, 11/2 miljoen aan (alleen) belastingen en
premies

bvH
- activiteit: metaalconstructie, isolatie
- opgericht: 1980
- actieve periode: tot voor april 1983
- kenschets: in vier maanden van 1982 vier maal directiewisseling, drie maal

wijziging vestigingsadres; vestigingsadressen blijken dichtgetimmerde
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panden of gekraakte woningen te zijn; administratie en (laatste) directie
onvindbaar

- faillissement: bedrijfsvereniging, schuld is ongeveer 90.000 gulden (voor-
namelijk premies), geen handelscrediteuren bekend

bv1
- activiteit: schoonmaak en onderhoud
- opgericht: 1981
- actieve periode: onduidelijk
- kenschets: in april 1981 opgericht, in januari 1982 zijn de directeuren uitge-

treden, sindsdien geen directie meer (bekend); adres bv blijkt niet te
bestaan, omwonenden weten niets van bestaan bedrijf

- faillissement: aangevraagd door bedrijfsvereniging, belasting- en premie-
schulden 350 - 400.000 gulden, waarschijnlijk daarnaast nog andere
schulden

bv J
- activiteit: schoonmaak- en schildersbedrijf
- opgericht: 1978
- actieve periode: tot voor april 1983
- kenschets: reeds vanaf begin wordt niet (geheel) aan verplichtingen ter-

zake van belastingen en premies voldaan; ten tijde van faillissement zit
directeur in huis van bewaring wegens diefstal; voorts legio duistere trans-
acties met buitenlandse rechtspersonen en bedrijven (waarin directeur ook
belangen heeft), mistige toestand van administratie, roept vele vragen op
over activa (onttrekkingen?), vorderingen, relaties met andere vennoot-
schappen, vragen waarop directeur geen bevredigend antwoord kan geven.

- faillissement: bedrijfsvereniging, 500 - 600.000 gulden aan belastingen pre-
mieschuld, ruim f 100.000,- bij handelscrediteuren

bv K
- activiteit: aanneming bouw
- opgericht: onbekend (uittreksel handelsregister ontbreekt)
- actieve periode: tot voor januari 1983
- kenschets: in september 1982 activiteiten gestaakt naar aanleiding van

onderzoek van bedrijfsvereniging samen met politie, administratie in
beslag genomen, proces-verbaal opgemaakt, nog geen uitsluitsel over
strafvervolging.

- faillissement: door bedrijfsvereniging aangevraagd,. ruim 1 miljoen gulden
aan belasting- en premieschuld, waarschijnlijk ruim een half miljoen bij
handelscrediteuren

bv L
- activiteit: glazenwassen, schoonmaak
- opgericht: 1973
- actieve periode: tot na juni 1983
- kenschets: sedert 1980 herhaaldelijk wisselingen van bestuur en vesti-

gingsadres, diverse relaties met andere (beheers-)bv's; in 1983 verkoop
aandelen aan dhr X (waarschijnlijk schijntransactie) die onvindbaar is;
duistere rol accountant en oude directeur; boekhouding en aandeelhou-
dersregister verdwenen; vermoedens van fraude, ook bij fiscus en bedrijfs-
vereniging

- faillissement: bedrijfsvereniging, schulden bij fiscus en bedrijfsvereniging
van 2 - 300.000 gulden, f 3000,- bij handelscrediteuren

bv M
- activiteit: aanneming b. en u-bouw, loodgieten, gas- en waterfittersbedrijf
- opgericht: 1976
- actieve periode: tot voor januari 1983
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- kenschets: eind december worden de aandelen en de directietaak door de
oorspronkelijke aandeelhouder/directeur overgedragen aan dhr. X; in mei
•1983 vindt nogmaals een directiewisseling plaats; zowel dhr X als de
nieuwe directeur onvindbaar, post verzonden naar het correspondentie-
adres van de vennootschap komt als onbestelbaar retour, administratie on-
vindbaar

- faillissement: door handelscrediteuren aangevraagd (vorderingen van in
totaal plusminus 17.000 gulden), ongeveer f 100.000,- aan belasting- en
premieschuld

bvN
- activiteit: huishoudelijke artikelenfabriek, timmerfabriek
- opgericht: 1980

actieve periode: tot voor januari 1983
- kenschets: (n.b. in dit geval ontbreekt vele informatie, alleen in zeer afge

leide zin is er een mogelijke aanwijzing voor misbruik) bedrijf is niets
anders dan een bouwvallige schuur met enig handgereedschap; einde 1982
zouden nog goederen zijn gekocht zonder te betalen; actief vrijwel nihil,
omvangrijke belastingschuld

- faillissement: door handelscrediteuren aangevraagd (ongeveer f 20.000,-
schuld), half miljoen belastingschuld (vennootschapsbelasting)

bv 0
- activiteit: schoonmaakbedrijf
- opgericht: 1981
- actieve periode: tot voor april 1983
- kenschets: directeur van de'bv met de noorderzon naar het buitenland ver-

trokken, zonder achterlating van adres, liet zich uitschrijven uit bevolkings-
register; administratie ontbreekt, actief nihil

- faillissement: door bedrijfsvereniging aangevraagd, ruim 50.000 gulden be-
lasting- en premieschuld, ongeveer 2000 gulden schulden bij handelscredi-
teuren

bvP
(opgericht 1977, utiliteitsbouw, actief tot voor juli 1982) zou, volgens het recht-
bankdossier een belasting- en premieschuld hebben van een half miljoen gul-
den; de bv zou haar werkzaamheden medio 1982 hebben gestaakt - verder is
geen relevante informatie in het dossier te vinden. De belastingdienst meldt,
dat uit het controlerapport, dat na het faillissement in 1983 door de bedrijfs-
vereniging aangevraagd, is opgemaakt, dat de directeur van de bv een stro-
man is (spoorloos verdwenen) en dat de man achter de schermen als koppel-
baas bekend staat. Tot de invoering van de verleggingsregeling omzetbe-
lasting actief geweest, toen gestaakt omdat er niets meer te verdienen zou
zijn.

bvQ
(schoonmaakbedrijf, opgericht 1974, actief tot na juli 1983): uit het faillisse-
mentsdossier blijkt een belasting- en premieschuld van zo'n f 200.000, geen
indicaties van malafiditeit. Belastingdienst meldt: fraude door indiening te
lage aangiften omzetbelasting ten behoeve van de bedrijfsvoering en zeer ho-
ge opnamen van directeur.

bv R
(draineren en aannemen, opgericht 1977, actief tot na juni 1983): uit recht-
bankdossier wel duidelijke aanwijzingen voor paulianeuze handelingen (in
zicht van faillissement verkoop van o.a. machinepark aan zuster-bv onder de
prijs), vooral schulden bij handelscrediteuren (775.000 gulden). Dit wordt ook
door de belastingdienst aangegeven - er zijn echter geen belasting- of pre-
mieschulden openstaand, dus dat hier sprake zou zijn van belastingen pre-
miefraude is onaannemelijk.
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bv S
(bouw en aanneming, opgericht 1974, actief tot voor juli 1982): duidelijke indi-
caties voor herhaaldelijke en grootscheepse onttrekkingen door directeur;
ruim een half miljoen aan belastingschuld (met name OB). Belastingdienst
meldt dat directeur reeds twee keer betrokken is bij failliette bv's, binnenge-
komen is verklikbrief ex=werknemer (wrsch. omtrent de onttrekkingen).

bv T
(vloerenbedrijf, opgericht 1977, actief tot voor juli 1982): in rechtbankdossier
praktisch geen informatie. Belastingdienst meldt, op grond van RAD en con-
trole rapport, dat bedrijf wel als hoofdaannemer optrad, waarbij onderaan-
nemer betrokken was die banden had met een bekende koppelbaas. Dus
alleen indirecte betrokkenheid eventueel bij malafide onderaanneming. Ver-
der mogelijk onttrekking door directeur van ongeveer 30.000 gulden.

bv U
(opgericht ??, aannemingsbedrijf, actief tot voor januari 1983): geen informa-
tie in rechtbankdossier, behalve dat belasting- en premieschulden ongeveer 2
ton bedragen. Belastingdienst meldt dat gegevens over malafide praktijken
bij de politie en de inspecteur aanwezig zouden zijn, doch niet bij de ont-
vanger zelf.

bv V
(kleinmetaal) opgericht 1978, actief tot na juni 1983): geen informatie in dos-
sier van rechtbank, belasting- en premieschuld bijna 1 miljoen gulden. Belas-
tingdienst vermeldt dat in de boekhouding valse facturen zijn aangetroffen,
directeur bekende in koppelbazenwereld.

bv W
(beton, staalvlechten, opgericht 1975 actief tot voor juli 1983) bedrijf eigenlijk
loonbedrijf, tot 1982 goed lopend, grote opdracht aangenomen tegen te lage
aanneemsom, waarbij bv W als hoofdaannemer optrad, na faillissement is
directeur met nieuw bedrijf voortgegaan; geen aanwijzingen voor malafiditeit.
Belasting dienst meldt dat FIOD onderzoek instelde naar belastingfraude, en
dat een strafrechtelijke procedure geëntameerd is.

bv X
(bouw- en timmerbedrijf, opgericht 1982, actief tot ??): weinig informatie in
rechtbankdossier, f 400.000,- aan belasting- en premieschuld, vermoeden is
dat directeur betrokken is bij handel in lege bv's. SFB geeft aan dat mogelijk
sprake is van belasting- en premiefraude (signaal van curator), doch niet in
kader van malafide onderaanneming, verder geen inhoudelijke kantteke-
ningen.
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