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1 Samenstelling:
Leden: Spieker (PvdA), Moor (PvdA),
Gerritse (CDA), Buurmeijer (PvdA), onder–
voorzitter, Van Houwelingen (CDA), Schutte
(GPV), Groenman (D66). Wolters (CDA),
Rempt-Halmmans de Jongh (VVD),
Linschoten (VVD), Kamp (VVD), Leijnse
(PvdA). Brouwer (Groen Links). Janmaat
(Centrumdemocraten), Doelman-Pel (CDA),
voorzitter, G.H. Terpstra (CDA), De Leeuw
(CDA), Biesheuvel (CDA), Vliegenthart
(PvdA), Schoots (PvdA), Beijlen-Geerts
(PvdA), Schimmel (D66), Huibers (CDA),
Middel (PvdA).
Plv leden: Witteveen-Hevinga (PvdA),
Kalsbeek-Jasperse (PvdA), Soutendijk-van
Appeldoorn (CDA), Quint-Maagdenberg
(PvdA). Reitstna (CDA). Van der Vlies (SGP),
Versnel-Schmitz (D66), Paulis (CDA).
Franssen (VVD), Dijkstal (VVD). De Korte
(VVD), Van Nieuwenhoven (PvdA), Rosen–
möller (Groen Links), Willems (Groen Links),
G. de Jong (CDA), Tuinstra (CDA),
Bijleveld-Schouten (CDA), De Kok (CDA),
Van Zijl(PvdA), Melkert (PvdA), Leerling
(RPF), Kohnstamm (D66). Vreugdenhil
(CDA), Van Gelder (PvdA).

Wijziging van de Algemene Bijstandswet, de
Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers, de Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen en de Vreemdelingenwet
inzake de uitwisseling van gegevens (invoering
sociaal-fiscaal nummer gemeenten)
VOORLOPIG VERSLAG
Vastgesteld 6 september 1991

De vaste Commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid1, belast
met het voorbereidend onderzoek, brengt van haar voorlopige bevin–
dingen als volgt verslag uit.

1. Inleiding

De leden van de fracties van CDA, PvdA, D66, SGP en GPV hadden
met instemming kennisgenomen van het wetsvoorstel, waarmee wordt
beoogd het verkrijgen van een grotere zekerheid over de juiste
vaststelling van uitkeringen en een betere bestrijding van misbruik en
oneigenlijk gebruik van sociale zekerheidsregelingen. Het lid van de
RPF-fractie wilde voorshands geen oordeel over het wetsvoorstel
uitspreken.

De leden van de CDA-fractie onderstreepten dat voor een efficiënte
uitwisseling van gegevens tussen instanties die de regelingen van de
sociale zekerheid uitvoeren een eenduidige manier van identificatie en
registratie van de betrokken personen van groot belang is. Zij onder–
kenden daarbij de samenhang met de wet Invoering sociaal-fiscaal
nummer, die eind 1988 in werking is getreden. Wel betreurden deze
leden de lange tijd die gelegen heeft tussen de inwerkingtreding van de
wet Invoering sociaal-fiscaal nummer en de indiening van het onder–
havige wetsvoorstel. Zij nodigden de regering uit daar verklaring voor te
geven.

De leden van de PvdA-fractie vroegen om een nadere uitleg van de
passage in de inleiding van de memorie van toelichting over de geheim–
houdingsplicht en de ontheffingsbepaling voor de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid. De betreffende tekst was hen niet geheel
duidelijk.

De leden van de GPV-fractie hadden reeds bij de uitbreiding van het
fiscale nummer tot een sofi-nummer gewezen op het belang van het
gebruik van het sofi-nummer door gemeentelijke sociale diensten. Dit
maakt niet alleen een efficiëntere bedrijfsvoering mogelijk, maar het kan
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ook een belangrijk wapen zijn in de strijd tegen misbruik en oneigenlijk
gebruik. Doordat kan worden aangesloten bij bestaande regelgeving kan
gebruik worden gemaakt van inmiddels opgedane ervaringen. Dat heeft
geresulteerd in een aantal wijzigingen ten opzichte van eerdere regel–
geving, die naar het oordeel van deze leden evenzovele verbeteringen
zijn.

Het lid van de RPF-fractie constateerde dat dit wetsvoorstel niet los
kan worden gezien van de Wet invoering sociaal-fiscaal nummer. Dit lid
herinnerde de regering aan het feit dat hij het betreffende wetsvoorstel
had gesteund, hoewel de RPF-fractie bij de totstandkoming van deze wet
in 1988 een zeer gereserveerde houding had ingenomen. Dit gegeven
bepaalde zijn houding ten aanzien van het onderhavige wetsvoorstel, met
welk voorstel wordt aangesloten bij het regime dat voor de sociale verze–
keringen is gekozen, zoals aangegeven in de Wet invoering
sociaal-fiscaal nummer. Hij constateerde overigens dat met het onder–
havige voorstel voor een niet onbelangrijk deel de bestaande praktijk
wordt gecodificeerd. Dit mocht naar zijn oordeel echter geen reden zijn
niet nader op de materie in te gaan.

Dit lid stelde vast dat het in dit stadium niet goed mogelijk is de
consequenties van het voorgestelde, met name voor de betrokken uitke–
ringsgerechtigden, te overzien. Hij wilde derhalve niet voorshands een
oordeel uitspreken, maar hij gaf te kennen dat dit voorstel in eerste
instantie een positieve indruk op hem maakte. Hij sprak de wens uit dat
de regering begrip zal tonen voor deze terughoudende opstelling. Deze
opstelling werd mede veroorzaakt door de afwijzende reacties van de
Consumentenbond en de Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie.
Hij wilde er overigens geen misverstand over laten bestaan dat hij de
doelstellingen, die met dit wetsvoorstel worden beoogd, van harte kon
onderschrijven. Voordat hij tot een definitief oordeel over het
wetsvoorstel als zodanig kwam, wilde hij nog opheldering op een aantal
terreinen. Daarbij deelde hij mee dat de opmerkingen van algemene
aard, die hij bij de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel
invoering sociaal-fiscaal nummer in 1988 had gemaakt, wat hem betreft
onverkort geldingskracht hadden. Die opmerkingen kwamen er, kort
gezegd, op neer dat invoering van het sociaal-fiscaal nummer onder
stringente voorwaarden aanvaardbaar is, voornamelijk ter bestrijding van
belasting– en sociale fraude, en dat hij zeer grote waarde hechtte aan
privacy-bescherming. Vooral met het oog op dat laatste aspect nam dit
lid een zeer gereserveerde houding aan met betrekking tot de koppeling
van de verschillende geautomatiseerde bestanden (A-nummer en
sociaal-fiscaal nummer). Ten aanzien van deze en andere punten wilde
hij graag een aantal vragen stellen en opmerkingen maken.

2. Uitgebrachte adviezen

De reactie van de regering op het pleidooi van de Registratiekamer om
het sofi-nummer in het gegevensverkeer met de Gewestelijke Arbeidsbu–
reaus, Kamer van Koophandel etc. niet te gebruiken zonder aanvullende
waarborgen, vroeg naar het oordeel van de leden van de CDA-fractie om
een nadere reactie. De korte mededeling dat zulks ook niet wordt beoogd
geeft nog geen antwoord op de vele vragen die over dit onderdeel te
stellen zijn. Zij nodigden de regering uit op een en ander uitvoeriger in te
gaan.

Op dit punt bestond ook bij de leden van de PvdA-fractie onduide–
lijkheid. Hadden zij de toelichting bij artikel 84j goed begrepen en
gelezen dat de vrees van de Registratiekamer ongegrond is dat in het
gegevensverkeer tussen de gemeenten en de Kamer van Koophandel,
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alsmede het Gewestelijk Arbeidsbureau het sofi-nummer wordt gebruikt?
Huiselijker gezegd, dat het niet is toegestaan, zo vroegen deze leden.

Ook de leden van de GPV-fractie merkten op dat de Registratiekamer
van oordeel is dat het sofi-nummer niet mag worden gebruikt in het
gegevensverkeer met de Kamer van Koophandel en het RBA. Zou de
regering nader uiteen willen zetten waarom dit in het geval van de Kamer
van Koophandel wenselijk en noodzakelijk wordt geacht?

3. Invoering en gebruik van het sociaal-fiscaal nummer

De leden van de CDA-fractie nodigden de regering uit een uiteen–
zetting te geven over de ervaringen die de afgelopen jaren met het
sofi-nummer reeds zijn opgedaan. Zij vroegen zich daarbij af of er
wellicht ervaringen bij zijn, die tot bijgesteld gebruik van het
sofi-nummer door gemeentelijke uitvoeringsorganisaties aanleiding zou
kunnen resp. moeten geven.

Op soortgelijke manier waren deze leden benieuwd naar de relaties
met en gevolgen van de voor dezer dagen toegezegde nota van de
regering over de koppeling van de diverse gegevensbestanden.

De leden van de PvdA-fractie vroegen de regering uitgebreider in te
gaan op de kritiek van de Consumentenbond en de Stichting
Waakzaamheid Persoonsregistratie dat door deze organisaties een voort–
schrijdend gebruik van het sofi-nummer in algemene zin wordt geconsta–
teerd.

De leden van de SGP-fractie constateerden dat alleen die gegevens
onder het sofi-nummer zullen worden opgeslagen die noodzakelijk zijn
voor de door de gemeente uit te voeren sociale zekerheidsregelingen. In
hoeverre verschillen deze gegevens met die welke de fiscus en de
bedrijfsverenigingen nodig hebben voor het uitvoeren van hun taak of
betreft het identieke gegevens? En in hoeverre kunnen zich verschillen
voordoen tussen gemeenten onderling wat betreft de gegevens die onder
het sofi-nummer worden gebracht?

De invoering van het sofi-nummer bij de gemeentelijke sociale
diensten zal pas volledig effectief kunnen zijn als de bestanden van deze
diensten geautomatiseerd zijn. Dat zal in kleine gemeenten niet zo urgent
zijn, in de grotere en de grootste des te meer. Hoe is op dit terrein thans
de stand van zaken? Op welke termijn zal hier sprake zijn van een bevre–
digende situatie, zo vroegen de leden van de GPV-fractie.

Ook het lid van de RPF-fractie had uit de memorie van toelichting
begrepen dat het voor veel gemeenten weinig of geen problemen zal
opleveren het sociaal-fiscaal nummer in te voeren. Invoering zal leiden
tot een aanzienlijke efficiency-verbetering. Dit lid vroeg zich echter
evenals de leden van de SGP-fractie af in hoeverre in dit opzicht sprake
is van grote verschillen tussen gemeenten. Thans werken gemeenten nog
deels handmatig en bovendien moeten geautomatiseerde systemen
veelal nog worden aangepast aan de nieuwe mogelijkheden. Kan de
regering nader uiteenzetten welke verschillen bestaan tussen gemeenten
onderling en hoe vloeiend het invoeren van het sociaal-fiscaal nummer
zal kunnen plaatsvinden? Zal de invoeringstermijn van drie maanden
voldoende zijn?

Het sociaal-fiscaal nummer zal niet het enige registratienummer
hoeven zijn, waarmee gemeentelijke sociale diensten hun administratie
inrichten. Ligt het, zo vroeg het lid van de RPF-fractie, niet voor de hand
dat gemeenten ervoor zullen kiezen om het sociaal-fiscaal nummer als
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enige registratienummer te gebruiken? Welk voordeel heeft het als ze
andere nummers zullen handhaven? Dit lid kon overigens het voorstel om
gemeenten hierin vrij te laten onderschrijven. Daarnaast was hij met de
regering van oordeel, dat het noodzakelijk is in de wet uitdrukkelijk vast
te leggen aan welke instanties en personen gegevens kunnen worden
verstrekt. Dit impliceert echter geenszins dat de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer in voldoende mate is gegarandeerd, waarop hij
iater terug zou komen.

4. Het sociaal-fiscaal nummer en de Gemeentelijke basisadmini–
stratie persoonsgegevens

In het besef dat er enkele jaren geleden een gedachtenwisseling heeft
plaatsgevonden omtrent de wenselijkheid en het praktisch realiseren van
het samensmelten van sofi-nummer en A-nummer bij de toekomstige
GBA tot één en hetzelfde nummer, hadden de leden van de CDA-fractie
behoefte dit punt wederom naar voren te brengen en de regering een
reactie te vragen tegen de achtergrond van het feit dat ook in kringen
van de VNG de wenselijkheid van één nummer wordt onderschreven.
Daarvoor zou gemakkelijk het al functionerend sofi-nummer gebruikt
kunnen worden. Gemeenten zouden dat nummer in de toekomst dan uit
kunnen geven.

De leden van de PvdA-fractie vroegen of zij goed hadden begrepen dat
gemeenten vrij worden gelaten in de keuze van de wijze waarop automa–
tisering van de persoonsinformatie plaatsvindt in het kader van dit
wetsvoorstel, waarbij de Gemeentelijke basisadministratie persoonsge–
gevens een mogelijkheid is, met dien verstande dat integratie van het
sofi-nummer met de GBA-persoonsgegevens op korte termijn voor de
GBA tot complicaties kan leiden.

De leden van de GPV-fractie waren met de regering van oordeel dat
een koppeling van het sofi-nummer aan het GBA-nummer wenselijk kon
zijn, maar dat iets dergelijks in de invoeringsfase feitelijk onmogelijk is,
omdat dit tot een extra conversie zou leiden. De kosten van de invoering
zouden daardoor onevenredig hoog worden, en de invoering zelf van de
GBA zou verdere vertraging ondergaan. Deze leden zouden dit niet voor
hun verantwoording willen nemen. Toch is zo'n koppeling c.q. intregratie
op termijn wel van belang omdat bijvoorbeeld ook de huisvestingssituatie
belangrijke gegevens kan leveren over de vraag of al dan niet terecht een
bijstandsuitkering of een vergelijkbare uitkering wordt ontvangen. Op
welke termijn zou er sprake kunnen zijn van een dergelijke koppeling c.q.
integratie? Hoe vindt thans de informatieuitwisseling plaats tussen een
gemeentelijke sociale dienst en de burgerlijke stand als het gaat om de
controle van de opgave van de burgerlijke c.q. huiselijke situatie?

Het lid van de RPF-fractie had geconstateerd dat de integratie van
sociaal-fiscaal nummer en A-nummer in het kader van dit wetsvoorstel
wat de regering betreft niet aan de orde komt. Hij wilde echter vragen of
een integratie momenteel alleen niet plaatsvindt omdat dit praktische
problemen zou opleveren. Koppeling zou namelijk leiden tot een extra
conversieslag. Indien dit het geval is, betreurde hij deze opportunistische
benadering. De regering is, toch met hem van oordeel dat de koppeling
van de genoemde nummers ook principiële aspecten heeft?

5. Aard van de uit te wisselen gegevens

De leden van de CDA-fractie konden instemmen met de benadering,
dat geen centrale limitatieve opsomming gegeven wordt van gegevens,
die door burgemeester en wethouders opgevraagd of verstrekt kunnen
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worden om de uitvoeringspraktijk niet voor onvoorziene problemen te
plaatsen. Zij vroegen zich wel af, of er niet een soort beroepsmoge–
lijkheid zou moeten komen om te vermijden dat er vanuit een zekere
willekeur lacunes in de informatievoorziening zouden kunnen ontstaan.

Hoewel de Voorlopige Raad voor de Persoonsinformatievoorziening
gepleit heeft voor het limitatief vastleggen van de gegevens die gevraagd
c.q. verstrekt mogen worden, wijst de regering dit af. Het noodzakelijk–
heidscriterium biedt volgens de regering voldoende houvast om de infor–
matieverstrekking te beperken.

De leden van de fractie van de SGP waren van mening dat dit noodza–
kelijkheidscriterium een duidelijk subjectief element in zich heeft. Het is
goed mogelijk dat het ene gemeentebestuur meer waarde hecht aan de
privacy van de burger dan een ander, waardoor er vanuit gemeenten
geen uniforme gegevens worden verstrekt. Deze leden vroegen de
regering dan ook te heroverwegen of het niet de voorkeur verdient om
algemeen geldende regels te stellen voor het onderbrengen van
gegevens onder het sofi-nummer en de verstrekking van die gegevens,
zeker nu steeds meer instanties over dit nummer gaan beschikken.
Weliswaar behoudt de regering zich het recht voor om via een AmvB
indien het nodig mocht zijn nadere regels te stellen, maar het is de vraag
of dat ook daadwerkelijk zal gebeuren. Heeft de rijksoverheid, nu zij de
gemeenten verplicht om het sofinummer in te voeren, er ook niet voor te
zorgen dat dat op een wijze gebeurt die de belangen van de burger niet
schaadt?

6. Informatieverplichting

Het wetsvoorstel wijkt op enkele onderdelen af van eerdere regel–
geving in de wet Invoering sociaal-fiscaal nummer. De leden van de
CDA-fractie konden daarmee instemmen, maar zij vroegen zich daarbij
wel het volgende af. Systematisch wordt nu een reeks met naam
genoemde instanties vermeld die informatieplichtig zijn aan burge–
meester en wethouders. In de huidige regelgeving ontbreekt deze. De
leden waren benieuwd naar een nadere motivering van het opnemen van
een dergelijke expliciete reeks. Zagen zij het goed, dan noopt in de
toekomst elke mogelijke uitbreiding tot wetswijziging. Had de regering
bepaalde ervaringen als gevolg van het ontbreken van een dergelijke
reeks in de bestaande regelgeving en is zij voornemens deze reeks
alsnog in de bestaande regelgeving op te nemen? Overigens merkten zij
op verheugd te zijn dat ook de Ziekenfondsen in de reeks zijn
opgenomen. Het belang hiervan rechtvaardigde naar hun oordeel zeker
een aanduiding daarvan in de memorie van toelichting.

De leden van de fractie van D66 maakten een opmerking over de infor–
matieverplichting van werkgevers aan het college van B. en W.

Ingeval van terugvordering en verhaal van kosten van bijstand door de
gemeente, dient de werkgever van de ex-partner van een bijstandsge–
rechtigde, indien daarom gevraagd, gegevens aan het college van B. en
W. te verstrekken over de inkomsten van deze ex-partner om
toestemming gevraagd of gaat een en ander volledig buiten betrokkene
om?

Onder de instanties die verplicht zijn om desgevraagd aan burge–
meester en wethouders opgaven en inlichtingen te verstrekken worden
onder meer het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in verband
met de studiefinanciering en het ministerie van VROM, in verband met
de huursubsidie, genoemd. Deze ministeries ontbreken daarentegen in
de opsomming van instanties aan wie burgemeester en wethouders
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informatie kunnen of moeten verstrekken. Hebben deze ministeries geen
belang bij de uitvoering van de desbetreffende regelingen aan informatie
vanuit de gemeenten, zo vroegen de leden van de SGP-fractie.

Het was de leden van de GPV-fractie opgevallen dat, in verband met
het informatieplichtig zijn aan het college van B. en W., in de opsomming
van artikel 84 e de uitvoeringsinstanties van de sociale zekerheid
ontbreken. Met welk oogmerk zijn deze weggelaten, zo vroegen deze
leden.

Het lid van de RPF-fractie wenste het belang van de medewerking van
de uitkeringsontvanger met betrekking tot het verstrekken van relevante
gegevens te onderstrepen. In dit kader vroeg hij of het verplicht stellen
van voorlichting naast een hoorplicht niet alsnog serieus kan worden
overwogen. Met name de onderbouwing van het niet in de wet opnemen
van een hoorplicht van cliënten liet naar zijn oordeel te wensen over. Kan
hierop nader worden ingegaan? Overigens kon het aan het woord zijnde
lid van de RPF-fractie het regeringsstandpunt met betrekking tot de
informatieverplichting grotendeels onderschrijven. Dit lid vroeg nog naar
de nadere concretisering van de laatste zin van paragraaf 6 van de
memorie van toelichting.

7. Gegevensuitwisseling en geheimhouding

De leden van de CDA-fractie begrepen weliswaar het principe van de
redenering om de bevoegdheid om ten behoeve van wetenschappelijk
onderzoek of statistiek ontheffing van het geheimhoudingsverbod niet
aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te verlenen, maar
dat aan het gemeentebestuur over te laten. Op dezelfde manier wordt de
aparte ontheffingsbepaling voor het verstrekken van gegevens ten
behoeve van onderzoek en statistiek in het wetsvoorstel geregeld. Met
als hoofdargument, dat de politieke verantwoordelijkheid niet van de
gemeenteraad naar de minister moet worden overgebracht. Anderzijds
hadden zij meer begrip voor het argument, dat wetenschappelijk
onderzoek en statistiek in de meeste gevallen pas goed met cijfermate–
riaal kan werken, wanneer aggregatie daarvan van het locale naar het
nationale niveau mogelijk is. Dat nu wordt door de voorgestelde
vormgeving sterk bemoeiiijkt. Om die reden waren deze leden ten
aanzien van deze punten nog niet gewonnen voor het model zoals nu in
het wetsvoorstel verwoord. Zij meenden ook in de opmerkingen van de
Raad van State over dit punt hun bezwaar te herkennen.

Met betrekking tot de gegevensverstrekking door het gemeentebestuur
aan de officier van Justitie, stelden de leden van de PvdA-fractie de
vraag of dit, gelet op de verregaande plannen inzake de reorganisatie van
de politie, niet een wat achterhaald standpunt is. Naar hun voorlopig
oordeel kan voorzover er sprake moet zijn van verplichte gegevensver–
strekking, deze door het hoofd van de plaatselijke politie, op basis van de
ontwerp nieuwe Politiewet, plaatsvinden.

Met betrekking tot de uitwisseling c.q. verstrekking van gegevens
tussen instanties, waaronder het college van B en W, gingen de leden
van de fractie van de PvdA ervan uit dat een en ander altijd schriftelijk
geschiedt. Zij herhaalden hun opmerkingen welke door hen ook in
ISMO-verband werden gemaakt, dat voorkomen moet worden dat er
telefonische uitwisselingen van gegevens plaatsvinden.

De leden van de D66-fractie constateerden dat de gemeente, los van
de instemming van een geregistreerde, gegevens mag verstrekken ten
behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Het verlenen van een
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ontheffing van de geheimhoudingsplicht valt onder de politieke verant–
woordelijkheid van de gemeente, zo begrepen deze leden. Is het juist dat
op dit punt het wetsvoorstel afwijkt van de wet. Invoering sociaal-fiscaal
nummer, waarin de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
ontheffing van het geheimhoudingsverbod verleent?

De leden van de D66-fractie constateerden dat er een uitzondering
wordt gemaakt in het systeem van de verplichting tot geheimhouding
wanneer het college van B en W de een «gegrond vermoeden» heeft dat
er een misdrijf is gepleegd ten nadele van een uitvoeringsorganisatie van
sociale zekerheid of een overheidsorgaan. In dat geval heeft het college
van B en W de bevoegdheid hiervan melding te doen aan de betreffende
instantie.

De hier aan het woord zijnde leden zagen graag enkele concrete
voorbeelden tegemoet die deze uitzondering op de geheimhoudings–
plicht kunnen verduidelijken.

Gegevens kunnen schriftelijk of in een andere vorm worden verstrekt.
De leden van de fractie van de SGP hadden enige moeite met de
mogelijkheid van de «andere vorm». Enerzijds is het inderdaad zo dat
door moderne technieken effectiever gegevens verstrekt kunnen worden,
maar anderzijds wordt het voor de burger veel moeilijker om, indien hij
vermoedt dat er ten onrechte gegevens over hem zijn verstrekt, of dat
zijn privacy te zeer is geschonden, veel moeilijker om dat te achterhalen
wanneer gegevens niet schriftelijk worden verstrekt. Is het vanuit het
belang van de burger niet noodzakelijk dat in ieder geval altijd schriftelijk
wordt vastgelegd welke informatie aan welke instantie is verstrekt? In
geval van een gegrond vermoeden van een misdrijf dat is gepleegd ten
nadele van een uitvoeringsorgaan van de sociale verzekeringswetten of
van een overheidsorgaan, zijn burgemeester en wethouders bevoegd om
hiervan mededeling te doen aan de betreffende instantie. De leden van
de fractie van de SGP stelden de vraag waar de grens ligt tussen
overtreding en misdrijf in het geval fraude gepleegd wordt. Ook vroegen
zij de regering waarom zij die bevoegdheid alleen geven in geval van een
gegrond vermoeden van een misdrijf en niet wanneer er sprake is van
een gegrond vermoeden van een overtreding. Is het in het licht van de
bestrijding van oneigenlijk gebruik en misbruik van sociale uitkeringen
niet beter om ook in het geval van een overtreding aan burgemeester en
wethouders deze bevoegdheid te geven? Burgemeester en wethouders
houden dan zelf nog de vrijheid om na een belangenafweging al dan niet
gegevens te verstrekken. In verband met een misdrijf zagen deze leden
liever de bevoegdheid omgezet worden in een verplichting. Het is voor
deze leden moeilijk te begrijpen dat een overheidsorgaan dat gegrond
vermoedt dat regels ernstig overtreden, deze overtreding niet zou
moeten doorgeven aan de betreffende organen. Zij stelden de regering
dan ook voor om de bevoegdheid, wanneer het gaat om misdrijven, te
vervangen door een verplichting.

De leden van de GPV-fractie constateerden dat nieuw is een geclausu–
leerde geheimhoudingsbepaling, zodat slechts gegevens verstrekt mogen
worden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de desbetreffende
wetten. Ook wordt thans expliciet bepaald dat het voorkomen van
onevenredige schade aan de persoonlijke levenssfeer een randvoor–
waarde is bij de gegevensverstrekking. Het is naar oordeel van deze
leden duidelijk dat gegevens betreffende godsdienst, ras of politieke
gezindheid (voorzover die al zijn geregistreerd) in het kader van dit
wetsvoorstel volstrekt irrelevant zijn en dus niet verstrekt horen te
worden. Gegevens betreffende inkomenshoogte, tariefgroepindeling bij
de belastingheffing, leefvorm, woonsituatie zullen in de meeste gevallen
wel relevant zijn. Toch kunnen personen om wie het gaat dergelijke
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gegevens als zeer pricacy-gevoelig ervaren. Maar dat kan toch geen
reden zijn dergelijke gegevens niet te willen verstrekken? Vragen zullen
er ontstaan bij het gebied hier tussenin. Deze leden achtten het van
taelang dat zoveel mogelijk duidelijkheid onstaat hoe met dit grijze gebied
dient te worden omgesprongen. De AMvB die in artikel 841, tweede lid
(mogelijkerwijs) in het vooruitzicht wordt gesteld zou daarom hierover de
grootst mogelijke duidelijkheid dienen te bevatten. In welke situatie
denkt de regering van de hier geboden mogelijkheid gebruik te gaan
maken? Is het niet zinvol reeds nu bij de schriftelijke voorbereiding van
dit wetsvoorstel duidelijk te maken welke gegevens in ieder geval
verstrekt dienen te worden?

Het lid van de fractie van de RPF was met de regering van oordeel dat
er geen aanleiding bestaat om gemeenten de bevoegdheid te onthouden
te beoordelen of het geven van informatie de persoonlijke levenssfeer
van de betrokkenen niet onevenredig zal schaden. In dit verband merkte
hij op dat het van cruciaal belang is wat concreet onder het begrip «niet
onevenredige» moet worden verstaan. Kan de regering hierop ingaan?

8. Gegevensuitwisseling gemeenten-vreemdelingendienst

De leden van de fractie van D66 onderschreven de noodzaak van de
informatie-uitwisseling tussen gemeentelijke sociale diensten en de
vreemdelingendienst. Daarbij onderschreven zij de opvatting van de
regering om de voorgestelde regeling met betrekking tot de informatie–
verplichting onder te brengen in de Vreemdelingenwet. Naar de hier aan
het woord zijnde leden begrepen, is het college van B en W bevoegd ook
uit eigen beweging gegevens te verstrekken aan de officier van Justitie
onderscheidenlijk het hoofd van de plaatselijke politie. Bestaat hierbij
niet het gevaar dat inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer
van betrokkenen, aangezien gemeentelijke sociale diensten op die manier
actief betrokken kunnen worden bij het vreemdelingenbeleid? Moet het
college van B en W wanneer ze uit eigen beweging gegevens verstrekt,
daartoe toestemming vragen aan betrokkenen? Dreigen gemeentelijke
sociale diensten op die manier niet een soort opsporingsinstantie te
worden? Kan de regering nader beargumenteren waarom zij voor deze
verstrekking van gegevens uit eigen beweging heeft gekozen?

Gezien de groeiende problematiek van de in Nederland verblijvende
illegale buitenlanders, stonden de leden van de fractie van de SGP in
beginsel positief ten opzichte van de mogelijkheid dat gemeenten
gegevens kunnen opvragen bij de vreemdelingendienst. Deze leden
vroegen de regering of er gegevens bekend zijn over de mate waarin
door illegale buitenlanders gebruik wordt gemaakt van voorzieningen als
de Algemene Bijstandswet. Nu gemeenten de mogelijkheid krijgen om
gegevens op te vragen bij de vreemdelingendienst, vroegen de leden van
de fractie van de SGP welke gevolgen dit heeft voor het karakter van het
sofi-nummer. Tot nu toe was dit nummer een louter administratief
gegeven zonder dat daar rechten en verplichtingen aan ontleend konden
worden. Blijft dit neutrale karakter gehandhaafd, of zal het sofi-nummer
meer dan voorheen voor de betrokkenen de status krijgen van een bewijs
dat men legaal in Nederland verkeert? Daaraan koppelden deze leden de
vraag in hoeverre het te verwachten is dat door de mogelijkheid dat de
vreemdelingendienst aan de gemeenten gegevens verstrekt, illegale
buitenlanders af zullen zien van het aanvragen van een sofi-nummer en
zo eerder in een zwart circuit terechtkomen.

Het lid van de RPF-fractie was van oordeel dat de argumentatie van de
regering omtrent informatieverstrekking van gemeenten aan de officier
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van Justitie onderscheidenlijk het hoofd van de plaatselijke politie juist is.
Hij vroeg zich af of het deel van de Commissie Sociale Voorzieningen
van de SER, dat de informatieverplichting afwijst omdat dit niet noodza–
kelijk is voor een juiste uitvoering van ABW, IOAW en IOAZ, gelijk heeft.
Daarbij stelde hij de vraag of verstrekking van bijstand aan een illegaal
hier verblijvende vreemdeling een juiste uitvoering van de ABW is.

9. Privacy-toets

De leden van de D66-fractie meenden dat ingeval van een verplichting
tot gegevensverstrekking de bescherming van de persoonlijke levens–
sfeer van betrokkenen een belangrijke rol dient te spelen. De privacy–
toets behoort zodoende steeds plaats te hebben. Vooralsnog stelden de
hier aan het woord zijnde leden vraagtekens bij de opvatting van de
regering dat er bij algemene maatregel van bestuur regels kunnen
worden gesteld omtrent de gevallen waarin en de wijze waarop in ieder
geval gegevens dienen te worden verstrekt. Op dit punt zagen zij geen
reden om af te wijken van de wet Invoering sociaal fiscaal nummer. Op
die manier zal er een grotere garantie zijn dat er één uniform beleid met
betrekking tot de bescherming van de privacy wordt gevoerd. Het kwam
de hier aan het woord zijnde leden voor dat regels gesteld bij de AMvB
uiteindelijk een grotere rechtszekerheid zullen vormen dan het door de
VNG ontworpen hulpmiddel van het «privacy-reglement». Kan de
regering nader beargumenteren waarom hier wordt afgeweken van de
Wet Invoering sociaal-fiscaal nummer? Kan de regering het bedoelde
ontwerp «privacy-reglement» van de VNG aan de Tweede Kamer doen
toekomen?

10. Voorlichting

Voorlichting naar burgers over de doelstelling, achtergrond, en
invoering van het sofi-nummer bij gemeenten lijkt de leden van de
PvdA-fractie van groot belang. Daarvan kan ook een zeker gedragsbeïn–
vloeding van uitgaan. Hebben er hieromtrent al gesprekken met de VNG
of gemeenten zelf plaatsgevonden, zodat enig inzicht gegeven kan
worden aan welke vormen van voorlichting wordt gedacht, zo vroegen
deze leden.

Ook de leden van de D66-fractie hadden enkele vragen over de
voorlichtingsaspecten bij het wetsvoorstel. Opname van een actieve
voorlichtingsplicht, zoals de Registratiekamer voorstelt, wordt door de
regering niet voorgestaan. Is de regering van mening dat er landelijk niet
voorgestaan. Is de regering van mening dat er landelijk voorlichtingsma–
teriaal dient te komen waarin burgers volledig worden geïnformeerd over
de betekenis van het sofi-nummer? De hier aan het woord zijnde leden
dachten hierbij aan een soortgelijke brochure zoals door het ministerie
van Justitie uitgegeven over de «Wet Persoonsregistratie» (WPR).

11. Financiële aspecten

De verwachting is dat de invoering van het sofi-nummer financiële
voordelen zal opleveren, aangezien oneigenlijk gebruik en misbruik van
de ABW, IOAW en IOAZ beter kan worden betreden. Bij de wijziging van
het fiscaal nummer in het sofi-nummer zijn dergelijke verwachtingen
uitgesproken voor wat de sociale verzekering betreft. In hoeverre zijn er
al gegevens bekend dat de invoering van het sofi-nummer door de
bedrijfsverenigingen het oneigenlijk gebruik en het misbruik van die
verzekeringen hebben teruggedrongen, zo vroegen de leden van de
SGP-fractie.
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Het lid van de RPF-fractie vroeg de regering of het juist is te stellen
dat het verkrijgen van een grotere zekerheid voor de juiste vaststelling
van uitkeringen in feite niet (grotendeels) synoniem was aan het
bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik van sociale zekerheidsre–
gelingen. Of wordt bij het verkrijgen van die grotere zekerheid ook
gedacht aan het eventueel toekennen van een hogere uitkering? Zo ja, in
hoeverre is deze mogelijkheid verdisconteerd in de verwachte financiële
effecten van het nu voorgestelde? Verder vroeg hij de regering waarom
vooraf f 5 miljoen uit het Gemeentefonds wordt gelicht. Daarnaast vroeg
hij op welke wijze de f 10 miljoen, ter stimulering van de uitbreiding van
de informatie-uitwisseling, zal worden besteed. Wordt dit bedrag
aangewend voor met name personeelsuitbreiding?

Ten slotte wilde hij weten wanneer de evaluatie van de financiële
effecten zal plaatsvinden.

ARTIKELSGEWIJZE OPMERKINGEN

Artikel I, artikel 84d

De leden van de PvdA-fractie vroegen zich allereerst af of het noodza–
kelijk is dat in de plaats van één artikel, het oude artikel 84 d, maar liefst
8 artikelen worden voorgesteld, met daarin aangekondigd nog nadere
uitwerkingen in de vorm van AMvB's. Leidt dit niet tot een te uitgebreide
en daardoor wellicht ingewikkelde regelgeving, zo vroegen deze leden.
De leden van de PvdA-fractie vroegen zich verder af wat nu precies de
argumenten zijn om de verplichting van burgemeester en wethouders te
laten vervallen om de personen, over wie bij (ex)werkgever en uitvoe–
ringsorganen van de sociale verzekeringswetten inlichtingen worden
gevraagd, daarover vooraf in kennis te stellen.

Artikel I, artikel 84f

De leden van de PvdA-fractie meenden dat ook bij gegevensver–
strekking ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek, de
persoonlijke levenssfeer van betrokkenen dient te worden beschermd. Zij
vroegen evenals het lid van de RPF-fractie om een nadere uiteenzetting
met betrekking tot hetgeen door bewindspersonen met «niet oneven–
redig» wordt bedoeld.

Artikel I, artikel 84g

Evenals de leden van de SGP-fractie in hun opmerkingen over de
gegevensuitwisseling, vroegen ook de leden van de PvdA-fractie of het
niet beter zou zijn het woord «bevoegd» te vervangen door het woord
«verplicht». Zij zagen niet in waarom het college van B en W in voorko–
mende gevallen van misdrijf deze beleidsvrijheid zou moeten worden
gegeven.

Artikel I, artikel 84j

In de toelichting bij dit artikel staat dat het gebruik van het
sofi-nummer voor informatieverstrekking aan de vreemdelingendienst
nadrukkelijk is uitgezonderd. Hoe spoort dit met de brief van de minister
van Justitie van 4 juni 1991 (22 146, nr. 3) waarin staat dat het
sofi-nummer direct na verstrekking door de belastingdienst ook zal
worden opgenomen in de registratie van de vreemdelingendiensten? Wat
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heeft deze registratie voor zin als informatieverstrekking nadrukkelijk is
uitgezonderd, zo vroegen de leden van de GPV-fractie.

De voorzitter van de Commissie,
Doelman-Pel

De griffier van de Commissie,
Van Dijk
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