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1. Algemeen 

Het verheugt mij dat de vaste Commissie voor Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid bereid en in staat is geweest om zo kort na het 
uitbrengen van de memorie van antwoord het eindverslag vast te stellen. 
In deze nota wordt ingegaan op de in het eindverslag gestelde vragen en 
gemaakte opmerkingen. Daarbij wordt niet de volgorde van het 
eindverslag gehanteerd maar wordt uitgegaan van de indeling zoals die 
in de memorie van antwoord is gemaakt. Dit be te^n t dat in deze 
paragraaf een aantal vragen wordt beantwoord met een algemeen of 
meer procedureel karakter. § 2 handelt over de relatie met de verzeker-
denadministratie, § 3 over het sociaal-fiscaal nummer, § 4 over de 
gegevensuitwisseling en beveiliging en § 5 over de geheimhoudingsbe-
palingen. § 6 tenslotte behandelt de deregulerings- en financiële 
aspecten. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen wat precies de ontwik-
kelingen zijn geweest op het gebied van de inrichting van de verzekerden-
administraties die aanleiding gaven tot vertraging. Voorts willen zij weten 
wat de reden is dat het rapport van de Commissie-Hirsch Ballin pas 15 
november aan de Kamer is toegezonden. 

Naar aanleiding hiervan merk ik het volgende op. Aanvankelijk was er 
voor gekozen in dit wetsvoorstel geen onderwerpen te regelen die 
betrekking hadden op de verzekerdenadministratie. Dit leidde er dan ook 
bijvoorbeeld toe dat het wetsvoorstel, zoals dat ter advisering aan de 
Sociale Verzekeringsraad werd gezonden, geen bepalingen wel op te 
nemen. Het betrof hier onder meer de regelgeving ten aanzien van de 
verzekerdenadministratie zelve en het daarmee samenhangende berich-
tenverkeer, zoals bijvoorbeeld het registratiebericht en het statusover-
zicht. Over deze onderwerpen diende duidelijkheid te bestaan, alvorens 
dit wetsvoorstel naar de Raad van State gezonden kon worden. De late 
toezending van het rapport van de Commissie-Hirsch Ballin is het gevolg 
van een administratief misverstand, waarvoor ik hierbij mijn verontschul-
digingen aanbied. Op de inhoudelijke vragen over deze rapportage wordt 
in de paragraaf over het sociaal-fiscaal nummer teruggekomen. 
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De leden van de fractie van het C.D.A. gaan nader in op de relatie 
tussen het principe van het van rechtswege verzekerd zijn en het geregi-
streerd zijn in de verzekerdenadministraties. Is het, zo vragen deze leden, 
niet mogelijk onder handhaving van het principe van de verzekering van 
rechtswege, het recht op uitkering te laten afhangen van de vraag of 
men als verzekerde geregistreerd is? 

In principe is dit inderdaad mogelijk en deze mogelijkheid is bij het 
ontwerpen van dit wetsvoorstel ook overwogen, maar vooralsnog 
verworpen. De reden hiervoor is dat de consequenties van een dergelijke 
regeling erg ver zouden gaan. Een logisch gevolg van het niet geregi-
streerd zijn zou immers zijn dat geen uitkering wordt verstrekt. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen waarom het noodza-
kelijk is dat de vulling van de verzekerdenadministratie op de eerste dag 
van enig jaar moet plaatsvinden, en waarom dit niet later in het jaar kan 
geschieden. In dit verband vragen de leden van de fracties van de 
P.v.d.A. en het C D A . voorts wat de consequenties zijn indien de Wet 
persoonsregistraties op 1 januari as. nog niet in werking is getreden. Zij 
willen weten of er dan nog voldoende rechtsgrond is om met onderhavig 
wetsvoorstel door te gaan, mede gezien het grote belang dat bij de 
totstandkoming van dit wetsvoorstel aan de Wet persoonsregistraties 
werd toegekend. 

De reden waarom dit wetsvoorstel op 1 januari van enig jaar in 
werking moet treden, is gelegen in de organisatie van de gegevensver-
strekking door de werkgevers aan de uitvoeringsorganen. De initiële 
vulling van de verzekerdenadministraties kan uitsluitend geschieden met 
behulp van de jaaropgaven van het daaraan voorafgaande jaar. In januari 
en februari zenden de werkgevers deze loonopgaven aan de bedrijfsver-
enigingen toe. Hierin wordt dus het werknemersbestand bij een bedrijf 
per 31 december weergegeven. Om nu te voorkomen dat reeds bij de 
vulling bestandsvervuiling optreedt dienen werkgevers nieuwe dienstver-
banden of beëindigingen van dienstverbanden, vanaf 1 januari te melden. 
Voor deze melding is het sociaal-fiscaal nummer vereist. Latere inwer-
kingtreding zou derhalve een lacune in de gegevensverstrekking tot 
gevolg hebben. Op grond van een aantal overwegingen hecht ik er sterk 
aan dat het wetsvoorstel op 1 januari 1989 in werking kan treden. Aller-
eerst was mijn aanwijzing aan de SVr uit 1985 gericht op een zo spoedig 
mogelijke invoering van de verzekerdenadministratie. Voorts is er een 
nauwe relatie met de wetsvoorstellen Oort. Invoering van de verzekerden 
administratie is administratief gezien een dermate zware belasting voor 
de uitvoeringsorganen, dat deze niet samen kan vallen met de invoering 
van de plannen Oort. De uitvoeringsorganen hebben dan ook laten weten 
dat de vulling van de verzekerdenadministratie voltooid moet zijn, 
voordat met de invoering van het plan-Oort kan worden begonnen; 
anders ontstaan grote administratieve problemen. Bovendien is inwer-
kingtreding van dit wetsvoorstel op 1 januari 1989 ten zeerste gewenst 
vanwege de grote financiële belangen die er mee gemoeid zijn. De 
opbrengst van de verzekerdenadministraties wordt geschat op rond 400 
miljoen gulden per jaar. Tenslotte zijn de bedrijfsverenigingen, in 
personeel en materieel opzicht gereed met de voorbereidingen voor de 
start van de verzekerdenadministratie. Uitstel zou geld, tijd en motivatie 
kosten. 

Over de vraag in hoeverre het een belemmering voor de inwerking-
treding van dit wetsvoorstel is, dat de Wet persoonsregistraties niet in 
werking is getreden, wil ik het volgende opmerken. 

Het moge uit de voorbereiding van dit wetsvoorstel duidelijk zijn, dat 
de Wet persoonsregistraties van het grootste belang is, omdat daarin de 
uitgangspunten voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
voor het gehele maatschappelijk leven worden vastgelegd. Wetstech-
nisch gesproken echter kan de invoering van dit wetsvoorstel geheel 
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onafhankelijk van de Wet persoonsregistraties geschieden. Een aantal 
uitgangspunten van laatstgenoemd wetsvoorstel wordt in dit 
wetsvoorstel herhaald, en een aantal afwijkingen vastgelegd. De 
principes van de Wet persoonsregistraties gelden derhalve onverkort 
voor de sociale verzekeringen. Op het gebied van de ontheffing van de 
geheimhoudingsplicht is dit wetsvoorstel zelfs strenger dan de Wet 
persoonsregistraties. Het wetsvoorstel tot invoering van het sociaal-
fiscaal nummer is zo ontworpen, dat het - voor wat betreft de hoofd-
zaken - een afdoende privacybescherming biedt, ook als er geen Wet 
persoonsregistraties zou zijn. Treedt het onderhavig wetsvoorstel op 1 
januari 1989 in werking, zonder dat de Wet persoonsregistraties zover is, 
dan geldt in de sociale verzekeringen een betere bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer dan bij enig ander onderdeel van de 
(semi)overheid. Gezien het feit dat de Wet persoonsregistraties uitgaat 
van zelfregulering, en dat de verwachting was dat deze wet op 1 januari 
1989 in werking zou treden, hebben de uitvoeringsorganen hiermee bij 
het beheer van hun administraties reeds rekening gehouden. Zo zijn de 
reglementen voor inzage- en correctierecht, die niet onder het 
wetsvoorstel tot invoering van het sociaal-fiscaal nummer vallen, maar 
direct onder de Wet persoonsregistraties, bij de uitvoeringsorganen 
gereed. Met andere woorden: is onderhavig wetsvoorstel per 1 januari 
wet, dan is de bescherming van de burger, zoals beoogd door de Wet 
persoonsregistraties, in de sociale verzekeringen voor een groot deel 
reeds gegarandeerd. Hoewel dit een niet erg gebruikelijke en ook niet 
beoogde gang van zaken is, ben ik van mening dat de noodzaak van een 
tijdige regeling van de hier aan de orde zijnde materie, deze afwijking 
van het gebruikelijke patroon rechtvaardigt. Hierbij moet dan worden 
geaccepteerd dat enkele voorzieningen uit de Wet persoonsregistraties 
gedurende enkele maanden nog niet kunnen functioneren. Het alter-
natief, uitstel, zou voor veel nadeliger gevolgen hebben, zonder dat de 
privacybescherming daarmee gediend zou zijn. Ook zonder Wet 
persoonsregistraties is dit wetsvoorstel een aanzienlijke en noodzakelijke 
verbetering. 

Uiteraard heb ik met voldoening kennis genomen van het vertrouwen, 
dat de leden van de fractie van de V.V.D. hebben in deze wetgeving als 
middel tot het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik. 

2. Relatie met de verzekerdenadministratie 

Naar aanleiding van het gestelde in de memorie van antwoord 
(paragraaf 2.1) stellen de leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen 
omtrent diegenen die in de verzekerdenadministratie worden 
opgenomen. Deze leden noemen als voorbeeld de zogenaamde alpha-
hulpen, die niet verzekerd zijn in de zin van de werknemersverzekerings-
wetten en de registratie van hun arbeidsverleden in het kader van artikel 
42, derde lid, van de Werkloosheidswet. 

Het is juist dat, zoals deze leden stellen, niet-uitkeringsgerechtigden 
slechts worden opgenomen in de verzekerdenadministratie op basis van 
een arbeidsverhouding die verzekeringsplicht meebrengt. Hetzelfde geldt 
voor diegenen die nog nooit gewerkt hebben. Welke arbeidsverhouding 
verzekeringsplicht meebrengen is geregeld in de bepalingen betreffende 
de kring van verzekerden in de afzonderlijke werknemersverzekerings-
wetten. Alpha-hulpen, die op grond van artikel 6, onderdeel c, van de 
Werkloosheidswet niet verzekerd zijn, worden dus niet in de verze-
kerdenadministratie opgenomen. Over perioden waarin zij gewerkt 
hebben doch niet verzekerd zijn geweest wordt geen arbeidsverleden 
opgebouwd en deze perioden worden dan ook niet geregistreerd. Met 
het begrip «dienstbetrekking van 8 uur of meer per week» in artikel 42, 
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derde lid, Werkloosheidswet wordt bedoeld een dienstbetrekking die 
verzekeringsplicht meebrengt. 

De leden van de fractie van D66 vragen naar de overdracht van 
gegevens omtrent het arbeidsverleden van ambtenaren bij eventuele 
opname van ambtenaren in de verzekerdenadministratie. 

Deze leden stellen terecht dat de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer houders van persoonsregistraties beperkt in het bekend-
maken en verstrekken aan anderen van gegevens uit die persoonsregis-
traties. In het onderhavige wetsvoorstel is in artikel 50e, tweede lid, de 
wettelijke basis voor gegevensuitwisseling tussen het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds en de bedrijfsverenigingen gelegd. Op grond 
van deze bepaling is het ABP verplicht desgevraagd aan de bedrijfsver-
enigingen opgaven en inlichtingen te verstrekken die noodzakelijk zijn 
voor de uitvoering van de sociale verzekeringswetten. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie komen terug op hun vragen met 
betrekking tot de plaats van de verzekerdenadministratie in het kader van 
het vrije verkeer van werknemers binnen de EG. 

Deze leden zijn terecht van mening dat voor het berekenen van verze-
kerde tijdvakken de verzekerdenadministratie een bijdrage zou kunnen 
leveren. De gegevens die in de verzekerdenadministratie worden 
opgenomen kunnen immers in voorkomende gevallen worden benut bij 
het vaststellen van het recht op en de hoogte van uitkeringen van migre-
rende werknemers. De wijze van informatieverschaffing tussen de 
diverse uitkeringsorganisaties in de EG-landen, waar deze leden naar 
vragen, is geregeld in Verordening (EEG) nr. 574/72, (de toepassingsver-
ordening) en geschiedt door middel van voorgeschreven E-formulieren. 
De verzekerdenadministratie zal een sneller verloop van de afhandelings-
procedure mogelijk maken, hetgeen uiteraard tevens in het belang is van 
de betrokken werknemers. 

De leden van de fractie van het C D A . gaan nader in op de verplich-
tingen van de verzekerden in relatie tot de ontvangst van het registratie-
bericht als bedoeld in artikel 23, vierde lid. Deze leden achten het 
onwenselijk, dat verzekerden verplicht zijn de bedrijfsvereniging schrif-
telijk mededeling te doen van het niet-ontvangen van het registratiebe-
richt binnen de in dit artikellid genoemde termijn. Het lid van de 
P.S.P.-fractie meent, dat het onjuist is een dergelijke controleplicht bij de 
werknemers te leggen. 

Zoals ook al blijkt uit de memorie van toelichting is het uitgangspunt 
van dit wetsvoorstel, dat via de werkgever gegevens over (bijvoorbeeld) 
aanvang van de dienstbetrekking aan de bedrijfsvereniging worden 
verstrekt. Op basis van de melding van de werkgever worden de 
gegevens van de verzekerde opgenomen. Belangrijk is dat de verzekerden-
administratie gegevens bevat die juist en volledig zijn. Daarom moet na 
een melding van de werkgever zo snel mogelijk worden teruggekoppeld 
naar de verzekerde. Hiertoe dient het registratiebericht. Wanneer 
gegevens niet juist of niet volledig zijn, moet de verzekerde dit aan de 
bedrijfsvereniging melden, zodat de bedrijfsvereniging de opgenomen 
gegevens in de verzekerdenadministratie kan corrigeren. Voor een goede 
verzekerdenadministratie is het essentieel dat alle verzekerden zijn 
opgenomen. Vandaar dat deze terugkoppeling juist bij de aanvang van 
een dienstbetrekking van belang is. De enige die kan toetsen of hij 
inderdaad in de verzekerdenadministratie is opgenomen, is de verzekerde 
zelf. Het niet-ontvangen van het registratiebericht is daarvoor het 
signaal. Bovendien zou met het schrappen van deze verplichting voor de 
werknemer een belangrijke mogelijkheid voor de bedrijfsvereniging 
komen te vervallen na te gaan of de werkgever premie afdraagt. Zoals in 
de memorie van antwoord reeds is gesteld werkt de werknemer op deze 
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wijze mee aan verbetering van de collecterende functie en bestrijding 
van eventuele fraude. Ik ben overigens van mening dat de verzekerde er 
met een goede voorlichting - de werknemer krijgt bij indiensttreding 
onder meer een informatieve folder - op gewezen kan worden dat hij de 
ontvangst van het registratiebericht in de gaten moet houden. Overigens 
zijn vele verzekerden gewend aan een dergelijke terugkoppeling, namelijk 
via de ontvangst van het bewijs van inschrijving van het ziekenfonds. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen of de werknemer op 
enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld voor een onjuiste infor-
matieverstrekking door de werkgever. De leden van de fractie van het 
C.D.A. vragen in dit verband nadere aandacht voor de aanvraag de 
juistheid van het opleggen van een strafrechtelijke sanctie voor de 
werknemer, indien deze niet aan zijn verplichtingen op grond van artikel 
50d voldoet. Deze leden menen dat de bepaling in heroverweging 
genomen moet worden, en vragen zich af of een zwaardere sanctie voor 
de werkgever niet voldoende is. 

Voor de wijze waarop de werkgever gegevens verstrekt aan de uitvoe-
ringsorganen, kan de werknemer uiteraard niet aansprakelijk zijn. Wel 
dient hij zelf juiste informatie aan zijn werkgever te verstrekken. Het 
woord aansprakelijk is in dit verband misleidend. Op grond van de 
artikelen 50c en 50d van het wetsvoorstel is de verzekerde - deze term is 
gekozen om hem te onderscheiden van de uitkeringsgerechtigde, die 
voor de toepassing van de werknemersverzekeringen ook als werknemer 
gezien wordt - verplicht bepaalde gegevens te verstrekken, dan wel 
mededeling te doen dat zijn werkgever bepaalde gegevens niet vraagt. 
De verzekerde is hiervoor echter niet aansprakelijk, doch strafbaar indien 
hij niet aan zijn verplichtingen voldoet. Zoals in de memorie van 
antwoord is gesteld achten wij het alternatief voor een strafrechtelijke 
sanctie, te weten uitsluiting van het recht op uitkering, te zwaar en in 
strijd met de uitgangspunten van het huidige sociale verzekeringsstelsel. 
Wat betreft de suggestie werkgevers een zwaardere strafrechtelijke 
sanctie op te leggen, willen wij opmerken dat hier reeds aan voldaan is. 
Werkgevers die niet aan hun verplichtingen op grond van artikel 50b 
voldoen, worden op grond van artikel 52a gestraft met de maximumstraf 
voor een overtreding (zes maanden hechtenis of geldboete van de derde 
categorie). Voldoen werkgevers opzettelijk niet aan hun verplichtingen op 
grond van artikel 50b, dan is er op grond van artikel 52b sprake van een 
misdrijf, waarop een sanctie staat van maximaal vier jaren gevangenis-
straf of boete van de vierde categorie. 

De leden van de fractie van het C.D.A. vragen nog of in de wet over 
het tijdstip van verzending van het statusoverzicht toch niet een 
minimumformule kan worden opgenomen, bijvoorbeeld tenminste een 
keer per jaar. 

In de voorschriften van de Sociale Verzekeringsraad voor de inrichting 
van de verzekerdenadministratie is geregeld dat de bedrijfsvereniging dit 
overzicht één maal per jaar verstuurt. Bij de inrichting van de verzekerden-
administratie is daar ook van uitgegaan. Nadere regeling is vooral 
noodzakelijk, indien de frequentie voor bepaalde groepen verzekerden 
verhoogd zou moeten worden. Er wordt dus uitgegaan van minimaal 
jaarlijkse verstrekking. Het lijkt mij niet noodzakelijk dit nadrukkelijk in de 
wet te bepalen. In de richting van de leden van de fractie van de P.v.d.A. 
kan nog worden opgemerkt, dat bij de registratie met het begrip arbeids-
patroon wordt bedoeld het aantal dagen en uren dat per week wordt 
gewerkt en of dit een vast patroon is. 

De leden van de fractie van het C D A . zouden het op prijs stellen, 
wanneer de regering alsnog in staat zou zijn een beschouwing te geven 
over de vraag hoe de verschillende registraties en bestanden binnen het 
circuit van de sociale zekerheid en daarbuiten zich in de toekomst tot 
elkaar zullen verhouden en waar grenzen liggen. 
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Hierover merk ik het volgende op. Het feit, dat een persoonsregistratie 
slechts mag worden aangelegd voor een bepaald, te omschrijven doel of 
bepaalde taak geeft tevens in eerste aanleg aan wat de verhouding is 
tussen verschillende persoonsregistraties en persoonsbestanden. Elke 
persoonsregistratie heeft immers een eigen doel en mag slechts daartoe 
ingericht en gebruikt worden. Zo regelt dit wetsvoorstel het doel van de 
registraties bij de sociale-verzekeringsorganen, namelijk de uitvoering 
van de sociale-verzekeringswetten. Elke persoonsregistratie staat op 
zichzelf en wordt gescheiden van andere persoonsregistraties gebruikt. 
Elk orgaan is zelf ook verantwoordelijk voor de door hem beheerde 
persoonsregistratie. In het kader van het waarborgen van de juistheid en 
volledigheid van opgenomen persoonsgegevens en daarmee voor een 
goede uitvoering van de sociale verzekeringswetten is het echter onont-
beerlijk dat verificatie en gegevensuitwisseling tussen verschillende 
registraties plaatsvindt. Zowel in de memorie van toelichting als in de 
memorie van antwoord is daar uitdrukkelijk en uitvoerig aandacht aan 
besteed. Ik verwijs met name naar paragraaf 7.3 en hoofdstuk 8 van de 
memorie van toelichting. Gegevensuitwisseling brengt mee dat er 
relaties tussen de verschillende organen en de door die organen 
beheerde registraties en bestanden ontstaan, zowel binnen als buiten het 
terrein van de sociale zekerheid. Zoals uit dit wetsvoorstel blijkt betreft 
het voornamelijk organen die een verwante taak uitvoeren en derhalve 
beschikken over dezelfde soort gegevens. Dit wetsvoorstel beoogt aan 
die noodzakelijke gegevensverstrekking en -uitwisseling en daarmee aan 
de verhouding tussen de registraties invulling te geven. Daarbij heeft de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van degenen over wie 
gegevens worden vastgelegd en uitgewisseld een zeer belangrijke rol 
gespeeld. 

De regeling van de verhouding tussen de verschillende registraties van 
organen binnen het terrein van de sociale zekerheid kent als 
uitgangspunt dat alle organen van de sociale verzekeringen verplicht zijn 
onderling die informatie uit te wisselen die noodzakelijk is voor de 
uitvoering van de sociale verzekeringswetten. Buiten het terrein van de 
sociale verzekeringen is de begrenzing onder meer daarin gelegen dat 
geen gegevens verstrekt mogen worden tenzij de wet daartoe verplicht. 
Daarbij geldt in alle gevallen als begrenzing dat slechts die gegevens 
verstrekt mogen worden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de 
door het ontvangende orgaan uit te voeren wetten. Bovendien dient een 
toetsing aan de regelgeving ter bescherming van de persoonlijke levens-
sfeer plaats te vinden. 

De leden van de fractie van het C.D.A. benadrukken nog eens het 
belang van integratie van de berichtenstroom en gegevensverzameling 
teneinde de administratieve lasten voor werkgevers en bedrijfsvereni-
gingen te verminderen. Zij vragen waar concreet aan wordt gedacht en 
waarom dit een proces voor de toekomst is, zoals deze leden uit de 
memorie van antwoord lezen. Genoemde leden denken voor de korte 
termijn aan het uniformeren van de verklaring loonbelasting en de 
verklaring sociale verzekering zodanig, dat met de invulling van één 
formulier (met doorslagen) zou kunnen worden volstaan. Zij spreken hun 
teleurstelling er over uit dat het niet gelukt is hierover tijdig overeen-
stemming te bereiken en vragen zich af tussen wie overeenstemming 
moest worden bereikt. In dit verband vragen deze leden waar de besluit-
vorming plaats vindt, waarin dat moet worden vastgelegd en wat de 
problemen zijn. Zij krijgen graag wat suggesties aangereikt over de 
mogelijkheden om zulks op korte termijn te kunnen realiseren. 

Over het streven naar meer integratie van de berichtenstromen merk ik 
het volgende op. In de memorie van toelichting (paragraaf 7.2) is aange-
geven, dat op drie niveaus integratiemogelijkheden liggen: inhoudelijke 
integratie (standaardisering van de gegevens), technische integratie 
(standaardisering van de informatiedrager) en integratie in de aanle-
vering, dat wil zeggen standaardisering van de routing van de gegevens. 
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Voor wat betreft de jaaropgavekaart is op inhoudelijk niveau integratie 
bereikt. Ook op technisch niveau is er integratie bereikt voor die 
werkgevers die hun gegevens per tape aanleveren. De werkgevers die 
handmatig hun jaaropgaven invullen kunnen dit met een doorslag doen, 
omdat de formulieren op elkaar zijn afgestemd. Zoals in de memorie van 
antwoord is gemeld, is ook getracht op gelijke wijze integratie tussen de 
melding bedrijfsvereniging en de loonbelastingverklaring te bewerkstel-
ligen. Over één formulier, zoals de leden van de C.D.A.-fractie 
voorstellen, bleek het uiteindelijk niet mogelijk tot overeenstemming te 
komen. Daarbij moet worden bedacht dat de inhoud van deze berichten-
stromen minder overeenstemt met die van de jaaropgaven ten behoeve 
van de heffing van werknemerspremies en de jaaropgaven loonbelasting. 
Het overleg over deze vorm van integratie heeft plaatsgevonden in de 
Stuurgroep verzekerdenadministratie van de Sociale Verzekeringsraad. 
Uiteindelijk is de afweging gemaakt tussen het belang van snel duide-
lijkheid bieden aan de werkgevers over de inhoud van de melding 
bedrijfsvereniging en de wens tot integratie te komen. Omdat de 
werkgevers op het moment van de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel 
direct moeten weten hoe zij aan hun verplichting tot melding moeten 
voldoen, is door de Sociale Verzekeringsraad een formulier vastgesteld. 
Daarbij is nog geen integratie bereikt. Dit neemt niet weg, dat voor 
volgende jaren wel tot een geïntegreerd formulier zou kunnen worden 
gekomen. 

Het is de bedoeling, dit ter geruststelling van de leden van de fractie 
van het C.D.A. om op korte termijn het overleg in de ook in de memorie 
van antwoord vermelde stuurgroep integratie van berichtenverkeer te 
starten. Daarbij zal dan ook aandacht worden besteed aan het derde 
niveau van integratie, de integratie in de routing. Het is mij bekend, dat 
van werkgeverszijde daaromtrent voorstellen worden uitgewerkt. Alle 
mogelijkheden, die er toe zullen leiden, dat de belasting van de 
werkgevers kan worden verminderd, dienen naar mijn mening in 
overweging te worden genomen. Daarbij zal een goede oplossing 
moeten worden gevonden voor eventuele privacyproblemen, die kunnen 
ontstaan, wanneer een instantie kennis neemt van gegevens of verant-
woordelijk is voor verwerking van gegevens, die niet vereist zijn voor de 
vervulling van de taak van die instantie. 

Op dit moment valt nog niet te overzien, wanneer deze stuurgroep zijn 
werkzaamheden zal afronden, zoals de leden van de fractie van de 
P.v.d.A. vragen. 

Overigens is het niet zo - dit als antwoord op de vraag van de leden 
van de P.v.d.A.-fractie - dat de voordelen van het geïntegreerde gebruik 
van het sociaal-fiscaal nummer wegvallen nu een geïntegreerde berich-
tenstroom nog niet tot stand is gekomen. Het gebruik van het sociaal-
fiscaal nummer vereenvoudigt iedere gegevensuitwisseling onafhankelijk 
van de wijze waarop die gegevensuitwisseling plaatsvindt. 

De leden van de fractie van D66 stellen allerminst overtuigd te zijn 
door het antwoord op hun voorstel om het in het wetsvoorstel gekozen 
uitgangspunt dat werknemers via de werkgever de benodigde gegevens 
inzenden om te draaien. Zij zijn er nog niet gerust op dat er geen druk op 
de werknemers zal ontstaan om «niet lastig te doen» en ook bij eventuele 
bezwaren de gegevens via de werkgever door te spelen. Zij vragen een 
uiteenzetting op welke wijze de privacy in dit geval precies gewaarborgd 
is. 

Ik blijf van mening dat op grond van de zowel in de memorie van 
toelichting als in de memorie van antwoord weergegeven overwegingen 
de thans gekozen procedure de meest aangewezene is. Het spijt mij dat 
de leden van de fractie van D66 daardoor niet overtuigd zijn. Ik stel het 
overigens op prijs te vernemen dat deze leden wel begrip hebben voor 
de practische bezwaren tegen omdraaiïng van het uitgangspunt. In de 
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gekozen procedure wordt weliswaar gesproken van een verplichting van 
de werknemer om de voor de verzekerdenadministratie benodigde 
gegevens via de werkgever te verstrekken, doch wanneer de werknemer 
met het oog op de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer niet 
wenst dat de werkgever kennis neemt van hem betreffende gegevens, 
heeft hij het recht om de werkgever de verlangde gegevens te onthouden 
en moet hij deze rechtstreeks aan de bedrijfsvereniging leveren. De 
gegevens waar het veelal om zal gaan, zijn de gegevens omtrent eerdere 
of gelijktijdige dienstbetrekkingen bij andere werkgevers. De werknemer 
heeft dus de keuze tussen het verstrekken van de benodigde gegevens 
via de werkgever en de mogelijkheid om dit vanuit privacy-overwegingen 
niet te doen en de gegevens rechtstreeks aan het uitvoeringsorgaan te 
zenden. Kiest een werknemer voor aanlevering via de werkgever dan 
stemt hij ermee in dat deze kennis neemt van de gegevens. Overigens is 
de werkgever, wanneer hij persoonsregistraties beheert, gebonden aan 
de normen van de Wet persoonsregistraties en mag dus geen gegevens 
opslaan of gebruiken die hij voor het doel van die registraties niet nodig 
heeft. 

De leden van de fractie van het C.D.A. zijn ingenomen met de 
mededeling dat de verificatie van de persoonsgegevens door de belas-
tingdienst straks tijdig en met behulp van actuele bestanden zal plaats-
vinden. Deze leden vragen naar de methode die ertoe leidt dat de verifi 
catie van persoonsgegevens volledig kan plaatsvinden en de fouten-
marge van ten minste 10%, die volgens eerdere ervaringen van de 
bedrijfsverenigingen aanwezig was, ongedaan is gemaakt. 

Blijkbaar leven er op dit punt enkele misverstanden. De ervaringen van 
de bedrijfsverenigingen zijn gebaseerd op de tijdelijke procedure die bij 
de invoering van het fiscaal nummer is gehanteerd om fiscaal nummers 
toe te voegen aan de loonadministraties. De toen opgezette fiscaal 
nummer-uitwisseling beoogde geen volledigheid, doch slechts het in de 
meerderheid van de gevallen op snelle wijze verstrekken van het fiscale 
nummer, zodat het handmatig toevoegen van fiscaal nummers zoveel 
mogelijk kon worden voorkomen. De nieuw opgezette procedure beoogt 
het verifiëren van persoonsgegevens waarbij het fiscaal nummer is 
vermeld. Het gaat derhalve om een volstrekt andere methode. De 
maximaal haalbare score is daarbij afhankelijk van de kwaliteit van de 
aangeleverde gegevens. Gezien de ervaringen met het fiscaal nummer, 
zoals deze ook in de memorie van antwoord zijn vermeld, is een veel 
hogere score haalbaar. 

De leden van de fractie van het C.D.A. stellen dat er thans blijkbaar 
geen administratief-organisatorische problemen meer zijn voor de 
invoering en vulling van de verzekerdenadministratie per 1 januari 1989. 
Zij beschouwen de in de memorie van toelichting opgenomen 
mededeling dat nog niet alle met de verzekerdenadministratie samenhan-
gende problemen zijn opgelost als een loos bericht. Zij stellen de vraag 
of er geen problemen meer zijn, in het bijzonder voor minder geautoma-
tiseerde en dus kleinere bedrijven. 

Van de zijde van de SVr en de bedrijfsverenigingen is mij de garantie 
gegeven dat er, zoals in de memorie van antwoord is vermeld, bij de 
bedrijfsverenigingen geen administratieforganisatorische problemen 
meer zijn die in de weg staan aan een start met de verzekerdenadmini-
stratie per 1 januari 1989. Daarnaast is niet gebleken dat er bij 
werkgevers op dit moment nog zodanige problemen bestaan, die 
meebrengen dat zij niet aan de verplichtingen in het kader van de verze-
kerdenadministratie kunnen voldoen. Aanpassingen in salaris- en perso-
neelsadministraties bij werkgevers zijn zo nodig reeds aangebracht op 
grond van de per 1 januari 1988 in werking getreden wijzigingen in het 
Loonadministratiebesluit. In dit verband zij nog eens herhaald dat de 
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bedrijfsverenigingen volledig gereed zijn met de voorbereiding voor de 
start van de verzekerdenadministratie per 1 januari 1989. De op dit 
ogenblik nog bestaande problemen die samenhangen met de verzekerden-
administratie, betreffen zaken die nader uitgewerkt kunnen en zullen 
worden in het kader van een «going concern» dat wel zeggen een 
lopende verzekerdenadministratie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om 
zaken als de verdere ontwikkeling van een gestructureerde gegevensuit-
wisseling, verdere integratie van het berichtenverkeer, statistische infor-
matievoorziening en de verdere uitwerking van registratie van het 
arbeidsverleden. Overigens merk ik op dat zeker gelet op de complexiteit 
en omvang van een project als de invoering van een verzekerdenadmini-
stratie vanzelfsprekend rekening gehouden dient te worden met aanloop-
problemen. 

3. Sociaal-fiscaal nummer 

Zowel de leden van de fracties van het C.D.A. als de leden van de 
fractie van de P.v.d.A. stellen dat aan het toekennen dan wel het 
opnemen van het sociaal-fiscaal nummer betekenis voor het verzekerd 
zijn zou kunnen worden toegekend. De leden van de fractie van de 
P.v.d.A. verwijzen daar bij naar de benutting van het sociaal-fiscaal 
nummer binnen de ABW, de IOAW en de IOAZ. 

Vooropgesteld dient te worden dat het al dan niet toegekend zijn van 
het sociaal-fiscaal nummer niets zegt over de vraag of en voor welke 
sociale verzekeringswetten een werknemer verzekerd is. In § 1 van deze 
nota is hierop reeds ingegaan naar aanleiding van de desbetreffende 
vraag van de leden van de C.D.A.-fractie. In aansluiting daarop merk ik 
nog het volgende op. In principe heeft iedereen die in dienstbetrekking 
werkt of een uitkering ontvangt een sociaal-fiscaal nummer, maar 
opname van dit nummer in enige administratie heeft geen andere conse-
quentie, dan het gemak voor de uitvoeringsorganen dat één verbindend 
communicatiemiddel tussen de diverse administraties bestaat. Het 
juridische begrip verzekering en het technische hulpmiddel van het 
sociaal-fiscaal nummer dienen derhalve scherp onderscheiden te 
worden. Bij de door de leden van de fractie van de P.v.d.A. genoemde 
wetten is er geen sprake van een verzekering. Slechts indien iemand een 
uitkering op grond van deze wetten ontvangt, wordt het sociaal-fiscaal 
nummer in de desbetreffende uitkeringsadministratie opgenomen. 

Het lid van de fractie van de P.S.P. stelt nogmaals de vraag of er wel 
een sociaal-fiscaal nummer moet komen. Dit lid ziet een tegenstelling 
tussen de opmerkingen in de memorie van antwoord en de memorie van 
toelichting over de vraag of de complexiteit van de wetgeving nu wel of 
niet een reden is om tot invoering van een sociaal-fiscaal nummer over te 
gaan. 

Het zou onjuist zijn te veronderstellen dat invoering van een sociaal-
fiscaal nummer alleen noodzakelijk is geworden door een grotere 
complexiteit van de regelgeving. Er is daarvoor een aantal oorzaken aan 
te wijzen. Eén daarvan is inderdaad de toegenomen complexiteit van een 
aantal regelingen. Daarnaast echter geld ook het feit dat ook het aantal 
mensen dat op een of andere manier een sociale zekerheidsuitkering 
ontvangt, sterk is toegenomen. Wil men dit geheel beheersbaar houden 
dan is automatisering noodzakelijk en het is een gegeven dat geautoma-
tiseerde systemen gemakkelijker werken met nummers, dan met andere 
herkenningstekens voor personen. De neveneffecten, die door het lid van 
de fractie van de P.S.P. als kwalijk worden gekwalificeerd, dienen 
afgewogen te worden tegen de kwalijke effecten van een niet goed 
functionerende sociale zekerheid. Met behulp van dit wetsvoorstel wordt 
juist getracht hiervoor een evenwichtige oplossing te vinden. 
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Over de grenzen aan het gebruik van het sociaal-fiscaal nummer zijn 
nog een aantal nadere vragen gesteld. Zowel de leden van de fracties 
van de P.v.d.A. als die van de fractie van D66 vragen, mede in verband 
met de advisering van de Commissie Hirsch Ballin, naar de conse-
quenties van de minder stringente regeling van de geheimhoudingsbepa-
lingen van artikel 67, tweede lid, van de Algemene Wet inzake rijksbelas-
tingen (AWR). 

Het is juist dat de geheimhoudingsbepalingen in dit wetsvoorstel, en 
dus ook met betrekking tot het gebruik van het sociaal-fiscaal nummer, 
strenger zijn dan de desbetreffende bepalingen in de AWR. Echter, dit 
wetsvoorstel beoogt slechts het gebruik van het fiscaal nummer in de 
sociale verzekeringen te regelen. In hoeverre het gebruik van het fiscaal 
nummer voor belastingdoeleinden verder vorm wordt gegeven, is thans 
niet aan de orde. Bij de invoering van het fiscaal nummer zijn destijds 
een aantal keuzes gemaakt over het gebruik van dit nummer, en die zijn 
nog steeds geldend. Strengere afgrenzing van het gebruik van het fiscaal 
nummer, zou alleen mogelijk zijn in het kader van wijziging van de AWR 
op dit punt. Gezien de complexiteit van dergelijke wetgeving - die op het 
gehele gebied van de fiscus zou doorwerken - zou het te moeilijk zijn een 
dergelijke wijziging in dit kader te behandelen. In hoeverre in het 
verlengde van dit wetsvoorstel in de fiscale wetgeving nog behoefte 
bestaat aan nadere regelgeving is een vraag die in een later stadium nog 
aan de orde kan komen. 

De leden van de fractie van D66 vragen of wettelijk kan worden uitge-
sloten dat het sociaal-fiscaal nummer inhoudelijke gegevens over 
personen zal kunnen bevatten. 

Zoals hierboven is gesteld, regelt dit wetsvoorstel uitsluitend het 
gebruik van het fiscaal nummer in de sociale verzekeringen. Voor wijzi-
gingen op dit punt, zou de regelgeving voor het fiscaal nummer 
aangepast moeten worden. Overigens lijkt daartoe weinig reden. Er is 
indertijd bewust gekozen voor een neutraal nummer. Er is dan ook geen 
enkele reden te veronderstellen dat op deze keuze teruggekomen zou 
worden. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen of het uitgangspunt dat 
het sociaal-fiscaal nummer buiten de sociale en fiscale sfeer geen 
toepassing zou mogen vinden, niet geschonden wordt, nu het kan 
worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. 

Het gebruik van het sociaal-fiscaal nummer voor onderzoeksdoel-
einden schendt de uitgangspunten voor het goed gebruik van het 
nummer niet. Wil men in de sociale verzekeringsector onderzoek kunnen 
verrichten, dan dient men toegang te hebben tot de administraties van 
de uitvoeringsorganen, en de sleutel daartoe is het sociaal-fiscaal 
nummer. Dit is een vorm van gebruik die uitdrukkelijk bedoeld is. 
Onderzoek naar het functioneren van de sociale verzekeringen is 
evenzeer een noodzakelijk onderdeel van een goede uitvoering. Het 
gebruik van het sociaal-fiscaal nummer hierbij leidt niet tot verspreiding 
van het nummer tot een terrein dat buiten de sociale verzekeringssector 
ligt. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen nog of het in de 
bedoeling ligt onderzoek te doen naar eventuele privacyproblemen met 
betrekking tot het fiscale nummer. 

Omdat tot nu toe van privacy-problemen bij het gebruik van het fiscaal 
nummer niets is gebleken is onderzoek daarnaar niet gedaan en er 
bestaat thans dan ook geen concreet voornemen een dergelijk onderzoek 
wel te verrichten. Overigens is het wel het voornemen onderzoek te doen 
naar de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sociale 
zekerheid. 
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De leden van de fractie van D66 vragen of er voorlichting aan 
werkgevers moet komen, waarmee duidelijk wordt gemaakt dat gebruik 
van het sociaal-fiscaal nummer voor andere dan beiasting- of premiebe-
talingsdoeleinden niet geoorloofd is. De leden van de fractie van de 
P.v.d.A. willen weten, hoe ongeoorloofd gebruik zal worden gecontro-
leerd. 

In antwoord op de vraag van de leden van de fractie van D66 zeg ik 
toe dat bij de voorlichting in het kader van dit wetsvoorstel ook zal 
worden gewezen op de grenzen van het gebruik van het sociaal-fiscaal 
nummer. Wat betreft de controle op het al dan niet geoorloofd gebruik, 
wijs ik er op dat het sociaal-fiscaal nummer een persoonsgegeven is. Een 
ieder die misbruik van persoonsgegevens constateert is bevoegd dit 
aanhangig te maken. In het kader van de Wet persoonsregistraties wordt 
het toezicht hierop uitgeoefend door de Registratiekamer. 

De leden van de C.D.A.-fractie menen dat de weergave van hun 
inbreng in de memorie van antwoord de indruk zou kunnen wekken, dat 
deze leden het als een gevaar ervaren wanneer het sociaal-fiscaal 
nummer als een algemeen persoonsnummer zou gaan fungeren. Ik heb 
die indruk niet en met de in de memorie van antwoord cryptisch weerge-
geven vraag heb ik ook stellig die indruk niet willen wekken. Het was mij 
duidelijk dat de leden van de C.D.A.fractie de terminologie ontleenden 
aan de memorie van toelichting. 

De leden van de fractie van het C.D.A. stellen in dit verband, dat het 
A-nummer en het sociaal-fiscaal nummer hetzelfde nummer zouden 
moeten zijn. Niet op lange termijn, maar indien mogelijk bij invoering van 
de GBA. Zij zien dat tegen de achtergrond van een sluitende verificatie 
van persoonsgegevens. 

Vooralsnog is de meningsvorming over de vraag of het sociaal-fiscaal 
nummer en het A-nummer in de toekomst hetzelfde nummer zouden 
kunnen worden, nog niet afgerond; de consequenties daarvan zijn nog 
moeilijk te overzien. Op korte termijn is dat zeker niet mogelijk omdat 
zowel de voorbereiding van het gebruik van het sociaal-fiscaal nummer 
als de voorbereiding van het A-nummer in een ver stadium van ontwik-
keling is. Verificatie geschiedt zoals bekend vooralsnog via de belasting-
dienst, omdat dit via het GBA nog niet mogelijk was. 

In zijn brief van 31 augustus 1988 aan de Tweede Kamer is de 
Ministervan Binnenlandse Zaken ingegaan op de overgangsproblematiek 
bij de invoering van de GBA. Aangegeven is dat een aantal functies 
moeten worden vervuld, alvorens afnemers die systematisch informatie 
willen ontvangen van de GBA gebruik kunnen maken. Daarbij wordt de 
aanleg van een tijdelijk zogenaamd Verwijs- en Identificatiebestand (VIB) 
overwogen. Hierover wordt momenteel overleg gevoerd. Ik heb kenbaar 
gemaakt met betrekking tot verificatie van persoonsgegevens uit de 
verzekerdenadministratie geen behoefte te hebben aan het VIB; hieruit 
vloeit logisch voort dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid daaraan ook geen financiële bijdrage zal leveren. Verificatie zal 
vooralsnog plaatsvinden vanuit de bestanden van de Belastingdienst. Dit 
in antwoord op de vraag van de leden van de fractie van de P.v.d.A. 
terzake. De wens bestaat wel om de persoonsgegevens van de verzeker-
denadministratie op een later tijdstip te verifiëren via de GBA. 

Het antwoord in de memorie van antwoord, dat het sociaal-fiscaal 
nummer en het A-nummer naast elkaar zullen functioneren, heeft het lid 
van de fractie van de P.S.P. niet gerust gesteld. In dit verband verwijs ik 
naar het eerder gegeven antwoord aan de leden van de fractie van het 
C.D.A. die, dit zij vermeld om misverstanden te vermijden, hun vragen 
met een andere intentie stelden. Ik herhaal, dat de meningsvorming over 
de vraag of beide nummers in de toekomst zouden kunnen samenvallen, 
nog niet is afgerond en voeg daar aan toe dat een dergelijke samen-
voeging niet het gevolg van een automatisme kan zijn, doch dat daarvoor 
een wettelijke basis nodig is. 
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Het lid van de fractie van de P.S.P. wees in dit verband nog op het 
onderzoek, dat het ministerie van Binnenlandse Zaken op dit moment 
uitvoert over de vraag in hoeverre bestaande nummersystemen in 
gebruik bij de overheid kunnen worden geconverteerd tot één nummer-
systeem (20 800, hoofdstuk VII, nr. 3, blz. 118). Een zodanig onderzoek 
was inderdaad gepland. Het onderzoek is echter niet gestart en zal op 
grond van nadere besluitvorming van de ministerraad ook niet worden 
gestart. 

4. Gegevensuitwisseling en beveiliging 

De leden van de fractie van de S.G.P. stellen naar aanleiding van 
recente berichten over een «virus» dat in automatiseringssystemen in 
Amerika was binnengedrongen enkele vragen. Zij vragen hoe kwetsbaar 
de verzekerdenadministraties zijn, of daarnaar onderzoek is gedaan, of 
voldoende beveiligingen zullen worden aangebracht en welke gevolgen 
besmetting met zo'n virus kan hebben voor deze administraties. 

Zoals de leden van de S.G.P. fractie ook zelf al hebben opgemerkt 
staan deze vragen niet in directe relatie met de invoering van het sociaal-
fiscaal nummer. Het gesignaleerde probleem van het binnendringen van 
virussen geldt in het algemeen voor alle geautomatiseerde admini-
straties. Voor een goed begrip van dit probleem en de oplossing hiervan 
is het nodig om te weten dat een computervirus niets meer en niets 
minder is dan zichzelf reproducerende programmatuur die bestaande 
programmatuur wijzigt. Een computervirus zou op drie manieren in een 
systeem kunnen komen. In de eerste plaats kan een organisatie besmette 
programmatuur van buitenaf invoeren in een systeem. Deskundigen op 
dit terrein zijn algemeen van mening dat een organisatie, ter voorkoming 
hiervan, bij de invoering van de programmatuur gebruik kan maken van 
een viruschecker. Deze viruschecker is een programma waarmee alle 
bekende virussei". op het moment van ontwikkeling van dit programma 
worden opgespoord. Dit betekent dat het computersysteem alleen zou 
kunnen worden geïnfecteerd met een nog onbekend virus, welke kans 
echter zeer gering is. In de tweede plaats zou een kraker van buitenaf 
programmatuur kunnen voorzien van een virus. Bij hantering van de in de 
memorie van antwoord beschreven portiersfunctie van de telefoon (op 
welke functie later in deze nota nog nader wordt ingegaan) kan ook deze 
mogelijkheid vrijwel worden uitgesloten. In de derde plaats kan het 
systeem van binnenuit worden besmet met een virus, een mogelijkheid 
die kan worden geminimaliseerd door aanpassing van programmatuur 
alleen toe te staan aan een geauthoriseerde groep personen binnen de 
organisatie (dus niet bij eindgebruikers), die alleen gezamenlijk in staat 
zijn de programmatuur te wijzigen na deze eerst te hebben uitgetest. 
Bovendien kan de programmatuur worden opgebouwd in verschillende 
groepen van deelprogrammatuur, waardoor een eventueel virus alleen 
een beperkt deel van de administraties zal kunnen beïnvloeden. 
Daarnaast is het gebruikelijk om regelmatig back-ups te maken van 
bestanden waardoor de gevolgen van besmetting zich slechts tijdelijk 
kunnen voordoen. Toegespitst op de administraties van de uitvoeringsor-
ganen is het van belang om te weten dat er sprake is van een geheel 
gesloten systeem, inclusief netwerk, dat geen relaties via andere organi-
saties kent. Inbraak op het systeem, bij voorbeeld met het doel een virus 
in te brengen, is derhalve bijzonder moeilijk. Bij de uitwisseling van 
gegevens tussen verschillende administraties is overdracht van virussen 
uitgesloten. Immers, er worden geen programma's overgedragen maar 
data. Inbrengen van virussen van binnenuit wordt voorkomen door strikte 
inachtneming van beveiligingsvoorschriften, waardoor de kwetsbaarheid 
van de verzekerdenadministraties tot aanvaardbare proporties wordt 
teruggebracht. De verzekerdenadministraties kennen bovendien een 
zogenoemde virtuele opzet, hetgeen inhoudt dat een mogelijke 
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systeemfout of tijdelijke besmetting van de administraties met een virus 
slechts tijdelijke gevolgen zou hebben voor een beperkt deel van het 
systeem. 

De leden van de P.v.d.A.fractie en de leden van de S.G.P-fractie 
verwijzen naar een recent verschenen rapport van de Algemene Reken-
kamer waaruit blijkt dat de beveiliging van de geautomatiseerde 
systemen bij de ministeries veel te wensen overlaat. De leden van de 
P.v.d.A. fractie stellen de vraag of aan de hand van de toetsingsnormen 
die door de Rekenkamer voor de overheid zijn gehanteerd, kan worden 
meegedeeld in welke mate de beveiliging goed is geregeld. Graag willen 
de leden van de S.G.P.-fractie een reactie op de conclusies van dit 
rapport van de minister in verband met de invoering van het sociaal-
fiscaal nummer. Zij vragen of er door de organen op het gebied van de 
sociale zekerheid een deugdelijke analyse is gemaakt van eventuele 
risico's en beveiliging, met inbegrip van de kosten daarvan, of het bevei-
ligingssysteem ook door onafhankelijke deskundigen is getoetst, en hoe 
wordt verzekerd dat in de toekomst een adequaat beveiligingsbeleid 
gevoerd blijft worden. 

De in het rapport van de Algemene Rekenkamer opgenomen toetsings-
normen zijn gegroepeerd naar zes aspecten: 

1. beleid, reglementen en voorschriften; 
2. verantwoordelijkheden; 
3. personeel; 
4. systeemontwikkeling en -onderhoud; 
5. toegang tot en gebruik van gegevens; 
6. fysieke beveiliging. 

In antwoord op de desbetreffende vraag van de leden van de 
P.v.d.A.-fractie kan in algemene zin worden gesteld dat uitvoeringsor-
ganen voldoen aan de toetsingsnormen. Dit komt onder meer tot 
uitdrukking in het aanwezig zijn van een privacyreglement, van beveili-
gingsprocedures, het aanwezig zijn van back-upbestanden en afspraken 
over uitwijkmogelijkheden. Overigens zullen de procedures worden 
aangepast als de geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen admini-
straties, na het van kracht worden van dit wetsontwerp, wordt uitgebreid. 

De leden van de S.G.P.-fractie vragen zich voorts af of het niet 
noodzakelijk is dat eerst het beveiligingssysteem bij de rijksbelasting-
dienst voldoende wordt verbeterd voordat het sofi-nummer wordt 
ingevoerd. Is anders, zo stelden zij, door de koppeling met de belasting-
dienst, de beveiliging van gegevens onder het sofi-nummer twijfelachtig? 
Geldt ook in dit geval niet het gezegde dat de kracht van een ketting 
bepaald wordt door de zwakste schakel? 

Uit het rapport van de Algemene Rekenkamer over de beveiliging komt 
een minder negatief beeld van het beveiligingssysteem bij de belasting-
dienst naar voren dan door de leden van de S.G.P.-fractie wordt veron-
dersteld. De belastingdienst bleek in 1987 reeds een groot aantal beveili-
gingsmaatregelen te hebben getroffen, terwijl in 1988 wordt gewerkt 
aan aanvullende maatregelen zoals een actualisering van de beveiligings-
plannen. De Rekenkamer stelt dan ook met voldoening vast dat de 
maatregelen die zijn en worden genomen tegemoet zullen komen aan 
haar kritiek. 

Ook vragen de leden van de S.G.P.-fractie zich af of het niet noodza-
kelijk is dat computerkraken strafbaar wordt gesteld voordat de invoering 
van het sofi-nummer plaatsvindt. 

Uit het voorgaande blijkt dat het mogelijk is voldoende beveiligings-
maatregelen te treffen om de kans op computerkraken van administraties 
van uitvoeringsorganen te minimaliseren. Derhalve kan het sociaal-fiscaal 
nummer worden ingevoerd onafhankelijk van de vraag of computer-
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kraken strafbaar zou moeten worden gesteld. Bovendien is het probleem 
van het computerkraken meer algemeen van aard. In dit kader wil ik 
verwijzen naar het rapport van de Commissie Computercriminaliteit. 

In de memorie van antwoord is reeds aangegeven dat de telefoon een 
portiersfunctie vervult. Ter nadere informatie van de leden van de 
S.G.P.-fractie zal deze functie nader worden toegelicht. De persoon die 
via de telefoon toegang wil verkrijgen tot een computersysteem belt het 
toegangsnummer. Vervolgens wordt op grond van de toegangscode 
degene die heeft gebeld teruggebeld op een van tevoren geprogram-
meerd telefoonnummer («call-back procedure»), de persoon wordt dus 
geïdentificeerd door zijn toegangscode. Alleen als de persoon als hij 
wordt teruggebeld bij de desbetreffende telefoon met het unieke 
telefoonnummer zit, krijgt hij toegang tot het computersysteem. Via de 
telefoon wordt dus als zodanig geen onderscheid gemaakt tussen legale 
en illegale gebruikers. Illegale gebruikers kunnen alleen toegang krijgen 
tot het systeem als zij zowel de toegangscode kennen als beschikken 
over de telefoon met het desbetreffende van tevoren geprogrammeerde 
telefoonnummer. Een combinatie van beide voorwaarden kan vrijwel 
worden uitgesloten. Het is dan ook bijzonder moeilijk om de portiers-
functie van de telefoon te omzeilen. 

De leden van de S.G.P.-fractie willen voorts weten wie en in welke 
mate politiek verantwoordelijk is voor de beveiliging van de geautomati-
seerde verzekerdenadministraties. 

De beveiliging van de geautomatiseerde verzekerdenadministraties, die 
overigens deel uitmaken van de administraties van de uitvoeringsor-
ganen, is in de eerste plaats een taak voor de uitvoeringsorganen zelf. 
Het toezicht op deze beveiliging berust bij de Sociale Verzekeringsraad; 
uiteindelijk draagt de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de 
politieke verantwoordelijkheid. 

5. Geheimhoudingsbepalingen 

Over het systeem van het verstrekken van gegevens aan derden en de 
daarbij noodzakelijke afweging van het belang van de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer zijn nog een aantal vragen gesteld. 

De leden van de C.D.A.-fractie vragen zich af of de inhoud van de 
algemene maatregelen van bestuur, waarin bepaald wordt welke 
gegevens in ieder geval moeten worden verstrekt, niet zodanig belangrijk 
is dat dit eigenlijk onderdeel van de wet zelf zou moeten zijn. Zij 
vernemen daarover graag de zienswijze van de regering. 

De bedoeling van deze regeling bij algemene maatregel van bestuur is, 
dat voor ieder type gegevensverstrekking wordt aangegeven om welke 
gegevens het gaat en welke procedures daarbij gelden. De vorm is 
vergelijkbaar met die van de instructies gegevensuitwisseling, die al door 
bedrijfsverenigingen worden gebruikt. De inhoud van deze algemene 
maatregelen van bestuur zal de weerslag zijn van afspraken die tussen 
het verstrekkende en het ontvangende orgaan over de reguliere 
gegevensverstrekking worden gemaakt. Nu is nog niet goed vast te 
stellen wat de inhoud van die afspraken zal zijn. Vandaar dat nadere 
regeling bij wet thans niet mogelijk is. 

Nu wij hebben toegezegd de Tweede Kamer in kennis te stellen van de 
ontwerpen van deze algemene maatregelen van bestuur hadden de leden 
van de P.v.d.A.-fractie verwacht, dat bij nota van wijziging bijvoorbeeld 
een 30-dagen procedure in de wet zou zijn vastgelegd. Deze leden 
vragen of ik bereid ben deze wijzigingen in het wetsvoorstel op te 
nemen. 

Ik heb de bereidheid uitgesproken de Tweede kamer vooraf in kennis 
te stellen van de desbetreffende algemene maatregelen van bestuur. De 
bedoeling hiervan is uiteraard om de Tweede Kamer de gelegenheid te 
geven tijdig, door haar als ongewenst aangemerkte ontwikkelingen aan 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 854, nr. 10 14 



de orde te stellen en zo nodig wijzigingen voor te stellen. Gezien deze 
toezegging lijkt het niet nodig de 30-dagen procedure in de wet vast te 
leggen. 

De leden van de C.D.A. fractie vragen zich overigens af of in alle 
gevallen, waarin dit wordt verondersteld, een individuele privacy-toets is 
gewaarborgd. Zij onderschrijven, dat deze privacy-toets in de privacy-
reglementen van de uitvoeringsorganen beschreven moet worden. Deze 
leden vragen in dit verband, met de leden van de fracties van de P.v.d.A. 
en van D66, hoe het staat met de privacy-reglementering bij de uitvoe-
ringsorganen van de sociale verzekering. Voorts vragen de leden van de 
C.D.A. fractie hoe het streven naar uniformiteit op dit punt vorm zou 
kunnen krijgen. 

In dit wetsvoorstel wordt voorgeschreven, dat de gegevensverstrekking 
niet plaats vindt indien de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene 
daardoor onevenredig wordt geschaad. Dit veronderstelt een afweging 
per gegevensverstrekking. Wanneer daarvoor in de privacy-reglementen 
procedures worden vastgelegd, die voor iedereen kenbaar zijn, wordt 
daarmee een garantie gegeven dat conform de wettelijke voorschriften 
wordt gehandeld. De uitvoeringsorganen kunnen daarop worden aange-
sproken. De uitvoeringsorganen hebben, zoals reeds meegedeeld, al 
privacyreglementen vastgesteld, die voldoen aan de vereisten van de 
Wet persoonsregistraties. De Federatie van Bedrijfsverenigingen heeft 
namelijk na overleg met de Sociale Verzekeringsraad een circulaire 
vastgesteld over de reglementering privacy-bescherming. Daarin 
adviseert de federatie de bedrijfsverenigingen vóór 1 januari 1989 
bestaande privacy-reglementen te toetsen aan het in de circulaire 
vastgelegde kader en ter kennis te brengen aan de Sociale Verzeke-
ringsraad of nieuwe privacy-reglementen op basis van dit kader, vast te 
stellen en ook ter kennis te brengen van de Sociale Verzekeringsraad. De 
circulaire is vastgesteld om afstemming tussen de bedrijfsverenigingen 
te bevorderen op het punt van de privacyreglementering en de Sociale 
Verzekeringsraad een toetsingskader te bieden. Op deze wijze wordt een 
ruime mate van uniformiteit in de privacy-reglementering tot stand 
gebracht. 

De leden van de fractie van het S.G.P. vragen of de ontheffing van het 
geheimhoudingsgebod ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en 
statistiek niet beter beperkt kan worden tot onderzoek dat door of in 
opdracht van de overheid gedaan wordt, en voorts vragen deze leden in 
dit verband of de redactie van artikel 50g, derde lid, niet stelliger moet 
luiden, in de zin «dat nadere regels worden gesteld» in plaats van «dat 
nadere regels kunnen worden gesteld». De leden van de fractie van het 
C D A . vragen of deze nadere regels niet beter in de wet opgenomen 
kunnen worden. 

De suggestie van de leden van de fractie van het S.G.P. zou ik niet 
willen volgen. Hoewel het in de praktijk veelal de overheid zal zijn die 
onderzoeken zal willen verrichten, zou het onjuist zijn de overheid op dit 
gebied een monopolie te verschaffen. De overheid dient er voor te waken 
dat de privacy van betrokkenen niet wordt geschonden en dat uitvoe-
ringsorganen niet te veel worden belast door onderzoeksactiviteiten. Tot 
dat doel kan de overheid ook regels stellen. Het zou echter te ver gaan 
om niet-overheidsorganen van onderzoeksmogelijkheden in deze uit te 
sluiten. De geheimhoudingsbepalingen dienen er toe de burger te 
beschermen en niet om de overheid het alleenrecht over bepaalde infor-
matie te geven. De terughoudende formulering van artikel 50g, derde lid, 
is een uiting van de voorzichtige opstelling die ik kies ten opzichte van 
het verlenen van ontheffing van het geheimhoudingsgebod. Het 
ontbreekt thans aan voldoende inzicht om direct bij inwerkingtreding van 
de wet algemene richtlijnen te kunnen opstellen. Pas als met het 
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verrichten van dergelijke onderzoeken enige ervaring is opgedaan, zullen 
meer algemene regels kunnen worden opgesteld. Tot die tijd zal iedere 
aanvraag afzonderlijk zorgvuldig worden beoordeeld. Tenslotte merk ik 
op - dit naar aanleiding van een vraag van de leden van de D66-fractie -
dat op dit moment nog niet kan worden aangegeven wanneer de desbe-
treffende ontwerp-algemene maatregel van bestuur aan de Tweede 
Kamer kan worden gezonden. 

Voorts willen de leden van de fractie van het C.D.A. weten waarom 
voor de gegevensverstrekking aan het CBS een aparte regeling is 
opgenomen, en geen aansluiting is gezocht bij artikel 50g, derde lid, 
Organisatiewet. 

Voor het antwoord op deze vraag moge ik deze leden verwijzen naar 
paragraaf 5 van de memorie van antwoord, waarin deze keuze is gemoti-
veerd. De kern van dit antwoord was dat de gegevensverstrekking aan 
het CBS een structureel karakter heeft en dat het daarom voor de hand 
ligt het CBS te noemen bij die instanties waaraan de sociale verzeke-
ringsorganen gegevens moeten verstrekken. 

6 Deregulerings- en financiële aspecten 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zouden nader ingelicht willen worden 
over de «werkverzwaring gedurende enige tijd». Dit te meer waar het 
kennelijk niet mogelijk is voor de uitvoeringsorganisatie andere grote 
aspecten gelijktijdig uit te voeren. Moet, zo vragen deze leden, uit de 
extra kosten voor 1989 en 1990 worden begrepen dat in beide jaren 
enige tientallen mensjaren aan automatiseringsdeskundigen zullen 
moeten worden ingezet? 

De in de memorie van toelichting in de financiële paragraaf 
opgenomen extra kosten van 20 min. in 1989 en 1990 hebben 
betrekking op afschrijvingen van investeringen in apparatuur en 
menskracht die in de ontwikkelings- en inrichtingsfase van de verze-
kerdenadministraties worden gemaakt. Deze investeringen worden in een 
periode van 3 tot 5 jaar afgeschreven. Een deel van de kosten heeft 
betrekking op de inzet van automatiseringsdeskundigen. Uit de door de 
bedrijfsverenigingen verstrekte informatie blijkt dat de werkverzwaring 
zich voornamelijk uitstrekt over de periode 1987-1989. 

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