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22148 Wijzigïng van de Algemene Bijstandswet, de
Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers, de Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschïkte
gewezen zelfstandigen en de Vreemdelingenwet
inzake de uitwisseling van gegevens (invoering
sociaal-fiscaal nummer gemeenten)
GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET
26 februari 1992

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de

Algemene Bijstandswet (Stb. 1973, 395), de Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb.
1987, 92) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281) wijzigingen
aan te brengen, teneinde afstemming in de uitvoering van de sociale
zekerheid en de rechtmatige toekenning van uitkeringen te bevorderen
door over te gaan tot invoering van het sociaal-fiscaal nummer, door
nadere regels te stellen met betrekking tot de verplichting tot het
verstrekken van inlichtingen aan burgemeester en wethouders en door
een nadere regeling inzake de uitwisseling van gegevens voor de
uitvoering van de door de gemeenten uit te voeren sociale zekerheidsre–
gelingen en de in dat kader gewenste regeling van geheimhouding en in
samenhang daarmee ook een wijziging aan te brengen in de Vreemde–
lingenwet (Stb. 1965, 40);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Algemene Bijstandswet (Stb. 1973, 395) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 84d wordt vervangen door:

Artikel 84d

1. leder is verplicht desgevraagd aan burgemeester en wethouders
kosteloos opgaven en inlichtingen te verstrekken omtrent feiten en
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omstandigheden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze wet
ten opzichte van een persoon te wiens behoeve bijstand is gevraagd of
wordt verleend en die in zijn dienst dan wel te zijnen behoeve werkt of
heeft gewerkt. De verplichting strekt zich mede uit tot de inkomsten van
een persoon van wie kosten van bijstand worden of kunnen worden
teruggevorderd of op wie kosten van bijstand worden of kunnen worden
verhaald.

2. De opgaven en inlichtingen moeten desgevraagd schriftelijk of in
een andere vorm die redelijkerwijs kan worden verlangd, binnen een door
burgemeester en wethouders schriftelijk te stellen termijn worden
verstrekt.

3. Degene die niet voldoet aan de verplichting omschreven in het
eerste lid, of ter zake onjuiste inlichtingen verstrekt, wordt gestraft met
hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede
categorie.

4. Het in het derde lid omschreven strafbare feit wordt aangemerkt als
een overtreding.

B

Onder vernummering van artikel 84e, 84f en 84g tot 84m, 84n, 84o
worden acht nieuwe artikelen ingevoegd luidende:

Artikel 84e

1. De hieronder vermelde instanties zijn verplicht desgevraagd aan
burgemeester en wethouders kosteloos de opgaven en inlichtingen te
verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze wet:

a. burgemeesters en wethouders van andere gemeenten;
b. de rijksbelastingdienst, de ziekenfondsen en de Ziekenfondsraad;
c. het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, de bedrijfspensioen–

fondsen, ondernemingspensioenfondsen, risicofondsen, stichtingen tot
uitvoering van een regeling inzake vervroegd uittreden en andere
organen belast met het doen van uitkeringen of verstrekkingen die bij of
krachtens artikel 7 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeel–
telijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 1987, 92) als
inkomen worden aangemerkt;

d. de Kamers van Koophandel en de Arbeidsvoorzieningsorganisatie
als bedoeld in artikel 2 van de Arbeidsvoorzieningswet (Stb. 1990, 402);

e. het hoofd van plaatselijke politie in de zin van de Vreemdelingenwet
(Stb. 1965,40);

f. Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu–
beheer betreffende de toepassing van de Wet individuele huursubsidie
(Stb. 1986,265);

g. Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen betreffende de
toepassing van de Wet op de studiefinanciering (Stb. 1986, 252).

2. Griffiers van colleges, geheel of ten dele met rechtspraak belast,
zijn verplicht desgevraagd aan burgemeester en wethouders kosteloos
alle gegevens en uittreksels uit of afschriften van uitspraken, registers en
andere stukken te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van
deze wet.

Artikel 84f

1. Het is een ieder verboden hetgeen hem uit of in verband met enige
werkzaamheid bij de uitvoering van deze wet, over de persoon of zaken
van een ander blijkt of wordt meegedeeld, verder bekend te maken dan
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voor de uitvoering van deze wet noodzakelijk is dan wel op grond van
deze wet is voorgeschreven of toegestaan.

2. Het in het eerste lid vervatte verbod is niet van toepassing, indien:
a. enig wettelijk voorschrift tot bekendmaking verplicht;
b. degeen op wie de gegevens betrekking hebben schriftelijk heeft

verklaard tegen de verstrekking van deze gegevens geen bezwaar te
hebben;

c. de gegevens niet herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke
personen.

3. Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek kunnen
desgevraagd gegevens aan derden worden verstrekt voor zover de
persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen daardoor niet onevenredig
wordt geschaad.

Artikel 84g

Burgemeester en wethouders zijn verplicht, indien zij bij de uitvoering
van deze wet het gegronde vermoeden krijgen van een misdrijf dat is
gepleegd ten nadele van een uitvoeringsorgaan van de sociale verzeke–
ringswetten of van een overheidsorgaan, voor zover dit is belast met het
verrichten van uitkeringen, het doen van verstrekkingen dan wel het
heffen van bijdragen, het betrokken orgaan hiervan in kennis te stellen.

Artikel 84h

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd uit eigen beweging en
verplicht desgevraagd, onverminderd het bepaalde in artikel 48 van de
Vreemdelingenwet (Stb. 1965, 40), kosteloos, uit de administratie ter
zake van de uitvoering van deze wet aan de hieronder vermelde organen
en personen die gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van de hierbij vermelde wetten of wettelijke regelingen:

a. de instellingen en personen genoemd in artikel 50a, eerste lid, van
de Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1989, 119) voor de
uitvoering van die wet of de wettelijke regelingen, bedoeld in artikel 2,
eerste lid, van die wet;

b. de rijksbelastingdienst voor de heffing of invordering van enige
rijksbelasting of premies volksverzekeringen;

c. burgemeesters en wethouders van andere gemeenten voor de
uitvoering van deze wet, de Wet werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964,
485), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsonge–
schikte werkloze werknemers (Stb. 1987, 92) en de Wet inkomensvoor–
ziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
(Stb. 1987, 281);

d. de Sociale Verzekeringsbank voor de uitvoering van de Algemene
Ouderdomswet (Stb. 1985, 181), de Algemene Weduwen– en Wezenwet
(Stb. 1965, 429) en de Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1980, 1);

e. de Ziekenfondsraad en de ziekenfondsen voor de uitvoering van de
Ziekenfondswet (Stb. 1986, 347) en de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (Stb. 1967, 655).

Artikel 84i

1. De in artikel 84h bedoelde gegevensverstrekking vindt niet plaats,
indien de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen daardoor oneven–
redig wordt geschaad.

2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld
omtrent de gevallen waarin en de wijze waarop in ieder geval gegevens
dienen te worden verstrekt.
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Artikel 84j

1. In de administratie van de gemeente ter zake van de uitvoering van
deze wet wordt het sociaal-fiscaal nummer opgenomen waaronder een
natuurlijk persoon is geregistreerd bij de rijksbelastingdienst.

2. Bij de verstrekking van gegevens door burgemeester en wethouders
aan de in artikel 84h, genoemde organen en personen, wordt gebruik
gemaakt van dit sociaal-fiscaal nummer.

Artikel 84k

Ten behoeve van het gebruik van het sociaal-fiscaal nummer in de in
artikel 84j, eerste lid, bedoelde administratie kent Onze Minister van
Financiën, in overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, aan de uitkeringsgerechtigden die niet reeds ten
behoeve van de belastingheffing bij de rijksbelastingdienst zijn geregi–
streerd, een sociaal-fiscaal nummer toe.

Artikel 841

Degene die op grond van de artkelen 84d tot en met 84h gegevens
verstrekt dient na te gaan of degene aan wie de gegevens worden
verstrekt redelijkerwijs bevoegd is te achten om die gegevens te
verkrijgen.

ARTIKEL II

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsonge–
schikte werkloze werknemers (Stb. 1987, 92) wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 19 wordt vervangen door:

Artikel 19

1. leder is verplicht desgevraagd aan burgemeester en wethouders
kosteloos opgaven en inlichtingen te verstrekken omtrent feiten en
omstandigheden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze wet
ten opzichte van een persoon te wiens behoeve een uitkering is gevraagd
of wordt verleend en die in zijn dienst dan wel te zijnen behoeve werkt of
heeft gewerkt. De verplichting strekt zich mede uit tot de inkomsten van
een persoon, van wie een uitkering wordt of kan worden teruggevorderd.

2. De opgaven en inlichtingen moeten desgevraagd schriftelijk of in
een andere vorm die redelijkerwijs kan worden verlangd binnen een door
burgemeester en wethouders schriftelijk te stellen termijn worden
verstrekt.

B

Na artikel 19 worden acht nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 19a

1. De hieronder vermelde instanties zijn verplicht desgevraagd aan
burgemeester en wethouders kosteloos de opgaven en inlichtingen te
verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze wet:

a. burgemeesters en wethouders van andere gemeenten;
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b. de rijksbelastingdienst, de ziekenfondsen en de Ziekenfondsraad;
c. het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, de bedrijfspensioen–

fondsen, ondernemingspensioenfondsen, risicofondsen, stichtingen tot
uitvoering van een regeling inzake vervroegd uittreden en andere
organen belast met het doen van uitkeringen of verstrekkingen die bij of
krachtens artikel 7 van deze wet als inkomen worden aangemerkt;

d. de Kamers van Koophandel en de Arbeidsvoorzieningsorganisatie
als bedoeld in artikel 2 van de Arbeidsvoorzieningswet (Stb. 1990, 402);

e. het hoofd van plaatselijke politie in de zin van de Vreemdelingenwet
(Stb. 1965,40);

f. Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen betreffende de
toepassing van de Wet op de studiefinanciering (Stb. 1986, 252).

2. Griffiers van colleges, geheel of ten dele met rechtspraak belast,
zijn verplicht desgevraagd aan burgemeester en wethouders kosteloos
alle gegevens en uittreksels uit of afschriften van uitspraken, registers en
andere stukken te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van
deze wet.

Artikel 19b

1. Het is een ieder verboden hetgeen hem uit of in verband met enige
werkzaamheid bij de uitvoering van deze wet, over de persoon of zaken
van een ander blijkt of wordt meegedeeld, verder bekend te maken dan
voor de uitvoering van deze wet noodzakelijk is dan wel op grond van
deze wet is voorgeschreven of toegestaan.

2. Het in het eerste lid vervatte verbod is niet van toepassing, indien:
a. enig wettelijk voorschrift tot bekendmaking verplicht;
b. degeen op wie de gegevens betrekking hebben schriftelijk heeft

verklaard tegen de verstrekking van deze gegevens geen bezwaar te
hebben;

c. de gegevens niet herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke
personen.

3. Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek kunnen
desgevraagd gegevens aan derden worden verstrekt voor zover de
persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen daardoor niet onevenredig
wordt geschaad.

Artikel 19c

Burgemeester en wethouders zijn verplicht, indien zij bij de uitvoering
van deze wet het gegronde vermoeden krijgen van een misdrijf dat is
gepleegd ten nadele van een uitvoeringsorgaan van de sociale verzeke–
ringswetten of van een overheidsorgaan, voor zover dit is belast met het
verrichten van uitkeringen, het doen van verstrekkingen dan wel het
heffen van bijdragen, het betrokken orgaan hiervan in kennis te stellen.

Artikel 19d

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd uit eigen beweging en
verplicht desgevraagd, onverminderd het bepaalde in artikel 48 van de
Vreemdelingenwet (Stb. 1965, 40), kosteloos, uit de administratie ter
zake van de uitvoering van deze wet aan de hieronder vermelde organen
en personen die gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van de hierbij vermelde wetten of wettelijke regelingen:

a. de instellingen en personen genoemd in artikel 50a, eerste lid, van
de Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1989, 119) voor de
uitvoering van die wet of de wettelijke regelingen, bedoeld in artikel 2,
eerste lid, van die wet;
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b. de rijksbelastingdienst voor de heffing of invordering van enige
rijksbelasting of premies volksverzekeringen;

c. burgemeesters en wethouders van andere gemeenten voor de
uitvoering van deze wet, de Wet werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964,
485), de Algemene Bijstandswet (Stb. 1973, 395) en de Wet inkomens–
voorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstan–
digen (Stb. 1987, 281);

d. de Sociale Verzekeringsbank voor de uitvoering van de Algemene
Ouderdomswet (Stb. 1985, 181), de Algemene Weduwen– en Wezenwet
(Stb. 1965, 429) en de Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1980, 1);

e. de Ziekenfondsraad en de ziekenfondsen voor de uitvoering van de
Ziekenfondswet (Stb. 1986, 347), en de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (Stb. 1967, 655).

Artikel 19e

1. De in artikel 19d bedoelde gegevensverstrekking vindt niet plaats,
indien de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen daardoor oneven–
redig wordt geschaad.

2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld
omtrent de gevallen waarin en de wijze waarop in ieder geval gegevens
dienen te worden verstrekt.

Artikel 19f

1. In de administratie van de gemeente ter zake van de uitvoering van
deze wet wordt het sociaal-fiscaal nummer opgenomen waaronder een
natuurlijk persoon is geregistreerd bij de rijksbelastingdienst.

2. Bij de verstrekking van gegevens door burgemeester en wethouders
aan de in artikel 19d, genoemde organen en personen, wordt gebruik
gemaak van dit sociaal-fiscaal nummer.

Artikel 19g

Ten behoeve van het gebruik van het sociaal-fiscaal nummer in de in
artikel 19f, eerste lid, bedoelde administratie kent Onze Minister van
Financiën, in overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, aan de uitkeringsgerechtigden die niet reeds ten
behoeve van de belastingheffing bij de rijksbelastingdienst zijn geregi–
streerd, een sociaal-fiscaal nummer toe.

Artikel 19h

Degene die op grond van de artikelen 19 tot en met 19d gegevens
verstrekt dient na te gaan of degene aan wie de gegevens worden
verstrekt redelijkerwijs bevoegd is te achten om die gegevens te
verkrijgen.

In artikel 49, eerste lid ,wordt «geldboete van de eerste categorie»
vervangen door: geldboete van de tweede categorie.

ARTIKELIII

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsonge–
schikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281) wordt als volgt
gewijzigd:
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Artikel 19 wordt vervangen door:

Artikel 19

1. leder is verplicht desgevraagd aan burgemeester en wethouders
kosteloos opgaven en inlichtingen te verstrekken omtrent feiten en
omstandigheden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze wet
ten opzichte van een persoon te wiens behoeve een uitkering is gevraagd
of wordt verleend en die in zijn dienst dan wel te zijnen behoeve werkt of
heeft gewerkt. De verplichting strekt zich mede uit tot de inkomsten van
een persoon, van wie een uitkering wordt of kan worden teruggevorderd.

2. De opgaven en inlichtingen moeten desgevraagd schriftelijk of in
een andere vorm die redelijkerwijs kan worden verlangd binnen een door
burgemeester en wethouders schriftelijk te stellen termijn worden
verstrekt.

B

Na artikel 19 worden acht nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 19a

1. De hieronder vermelde instanties zijn verplicht desgevraagd aan
burgemeester en wethouders kosteloos de opgaven en inlichtingen te
verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze wet:

a. burgemeesters en wethouders van andere gemeenten;
b. de rijksbelastingdienst, de ziekenfondsen en de Ziekenfondsraad;
c. het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, de bedrijfspensioen–

fondsen, ondernemingspensioenfondsen, risicofondsen, stichtingen tot
uitvoering van een regeling inzake vervroegd uittreden en andere
organen belast met het doen van uitkeringen of verstrekkingen die bij of
krachtens artikel 7 van deze wet als inkomen worden aangemerkt;

d. de Kamers van Koophandel en de Arbeidsvoorzieningsorganisatie
als bedoeld in artikel 2 van de Arbeidsvoorzieningswet (Stb.1990, 402);

e. het hoofd van plaatselijke politie in de zin van de Vreemdelingenwet
(Stb. 1965,40);

f. Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen betreffende de
toepassing van de Wet op de studiefinanciering (Stb. 1986, 252).

2. Griffiers van colleges, geheel of ten dele met rechtspraak belast,
zijn verplicht desgevraagd aan burgemeester en wethouders kosteloos
alle gegevens en uittreksels uit of afschriften van uitspraken, registers en
andere stukken te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van
deze wet.

Artikel 19b

1. Het is een ieder verboden hetgeen hem uit of in verband met enige
werkzaamheid bij de uitvoering van deze wet, over de persoon of zaken
van een ander blijkt of wordt meegedeeld, verder bekend te maken dan
voor de uitvoering van deze wet noodzakelijk is dan wel op grond van
deze wet is voorgeschreven of toegestaan.

2. Het in het eerste lid vervatte verbod is niet van toepassing, indien:
a. enig wettelijk voorschrift tot bekendmaking verplicht;
b. degeen op wie de gegevens betrekking hebben schriftelijk heeft

verklaard tegen de verstrekking van deze gegevens geen bezwaar te
hebben;
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c. de gegevens niet herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke
personen.

3. Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek kunnen
desgevraagd gegevens aan derden worden verstrekt voor zover de
persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen daardoor niet onevenredig
wordt geschaad.

Artikel 19c

Burgemeester en wethouders zijn verplicht, indien zij bij de uitvoering
van deze wet het gegronde vermoeden krijgen van een misdrijf dat is
gepleegd ten nadele van een uitvoeringsorgaan van de sociale verzeke–
ringswetten of van een overheidsorgaan, voor zover dit is belast met het
verrichten van uitkeringen, het doen van verstrekkingen dan wel het
heffen van bijdragen, het betrokken orgaan hiervan in kennis te stellen.

Artikel 19d

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd uit eigen beweging en
verplicht desgevraagd, onverminderd het bepaalde in artikel 48 van de
Vreemdelingenwet (Stb. 1965, 40), kosteloos, uit de administratie ter
zake van de uitvoering van deze wet aan de hieronder vermelde organen
en personen die gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van de hierbij vermelde wetten of wettelijke regelingen:

a. de instellingen en personen genoemd in artikel 50a, eerste lid, van
de Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1989, 119) voor de
uitvoering van die wet of de wettelijke regelingen, bedoeld in artikel 2,
eerste lid van die wet;

b. de rijksbelastingdienst voor de heffing of invordering van enige
rijksbelasting of premies volksverzekeringen;

c. burgemeesters en wethouders van andere gemeenten voor de
uitvoering van deze wet, de Wet werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964,
485), de Algemene Bijstandswet (Stb. 1973, 395) en de Wet inkomens–
voorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (Stb. 1987, 92);

d. de Sociale Verzekeringsbank voor de uitvoering van de Algemene
Ouderdomswet (Stb. 1985, 181) de Algemene Weduwen– en Wezenwet
(Stb. 1965, 429) en de Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1980, 1);

e. de Ziekenfondsraad en de ziekenfondsen voor de uitvoering van de
Ziekenfondswet (Stb. 1986, 347) en de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (Stb. 1967, 655).

Artikel 19e

1. De in artikel 19d bedoelde gegevensverstrekking vindt niet plaats,
indien de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen daardoor oneven–
redig wordt geschaad.

2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld
omtrent de gevallen waarin en de wijze waarop in ieder geval gegevens
dienen te worden verstrekt.

Artikel 19f

1. In de administratie van de gemeente ter zake van de uitvoering van
deze wet wordt het sociaal-fiscaal nummer opgenomen waaronder een
natuurlijk persoon is geregistreerd bij de rijksbelastingdienst.

2. Bij de verstrekking van gegevens door burgemeester en wethouders
aan de in artikel 19d, genoemde organen en personen, wordt gebruik
gemaakt van dit sociaal-fiscaal nummer.
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Artikel 19g

Ten behoeve van het gebruik van het sociaal-fiscaal nummer in de in
artikel 19f, eerste lid, bedoelde administratie kent Onze Minister van
Financiën, in overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, aan de uitkeringsgerechtigden die niet reeds ten
behoeve van de belastingheffing bij de rijksbelastingdienst zijn geregi–
streerd, een sociaal-fiscaal nummer toe.

Artikel 19h

Degene die op grond van de artikelen 19 tot en met 19d gegevens
verstrekt dient na te gaan of degene aan wie de gegevens worden
verstrekt redelijkerwijs bevoegd is te achten om die gegevens te
verkrijgen.

In artikel 49, eerste lid, wordt «geldboete van de eerste categorie»
vervangen door: geldboete van de tweede categorie.

ARTIKEL IV

De Vreemdelingenwet (Stb. 1965, 40) wordt als volgt gewijzigd:

Na artikel 47 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 48

1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd uit eigen beweging en
verplicht desgevraagd, kosteloos, uit de administratie ter zake van de
uitvoering van de Algemene Bijstandswet (Stb. 1973, 395), de Wet
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (Stb. 1987, 92) en de Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281)
aan Onze Minister onderscheidelijk het hoofd van plaatselijke politie de
gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze
wet.

2. De in het eerste lid bedoelde gegevensverstrekking vindt niet
plaats, indien de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene daardoor
onevenredig wordt geschaad.

3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld
omtrent de gevallen waarin en de wijze waarop in ieder geval gegevens
dienen te worden verstrekt.

4. Degene die op grond van dit artikel gegevens verstrekt dient na te
gaan of degene aan wie de gegevens worden verstrekt redelijkerwijs
bevoegd is te achten om die gegevens te verkrijgen.

ARTIKELV

Deze wet treedt in werking met ingang van de vierde kalendermaand
na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de
nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

De Minister van Justitie,
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