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1 Samenstelling:
Bot-van Gijzen (CDA), Van der Meulen
(CDA), voorzitter, Rongen (CDA), Jaarsma–
Buijserd (PvdA), Van de Zandschulp (PvdA),
Gelderblom-Lankhout (066), Soeten–
horst-de Savornin Lohman (D66), Heijmans
(VVD), Van Leeuwen Schut (VVD), mw.
Bolding (Groen Links), Barendregt (SGP),
Schuurman (RPF), Veling (GPV).

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)
VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID1

Vastgesteld 31 maart 1992

De leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgele–
genheid hebben zich beraden op het voorstel strekkende tot invoering
sociaal-fiscaal nummer gemeenten.

De leden van de fractie van het CDA stelden het op prijs daarbij op te
merken dat zij met instemming kennis hadden genomen van het voorstel.
Wel wilden zij nog enkele vragen stellen.

Zij memoreerden dat de staatssecretaris bij de behandeling van dit
wetsvoorstel in de Tweede Kamer sprak over het voeren van een
opschoonactie in verband met foutief toegekende sofi-nummers.

Kan zij haar uitspraak, dat 3% van de sofi-nummers niet volstrekt
overeenkomt met de werkelijkheid, hard maken? Kan zij aangeven op
welke wijze die sofi-nummers niet sporen met de werkelijkheid?

Kan zij aangeven op welke wijze de opschoonactie wordt gevoerd en
welke vorderingen daarbij worden gemaakt? Kan zij aangeven wat zij wil
bereiken met deze actie wanneer zij stelt dat het intrekken van een
eenmaal toegekend nummer eigenlijk niet kan?

Is het de staatssecretaris bekend wanneer de nota over de verdere
mogelijkheden van koppeling van bestanden kan worden tegemoet
gezien?

Kan de staatssecretaris aangeven hoe en op welke wijze zij denkt te
kunnen beoordelen of bij A.M.v.B. regels moeten worden gesteld
omtrent de gevallen waarin en de wijze waarop B&W in ieder geval
gegevens aan derden dient te verstrekken?

De overige leden van de commissie zagen na de behandeling in de
Tweede Kamer geen reden tot het maken van opmerkingen of het stellen
van vragen.
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Vertrouwende dat de bewindslieden tijdig zullen antwoorden, acht de
commissie de openbare beraadslaging over het onderhavige
wetsvoorstel met het verschijnen van dit verslag voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie,
Van der Meulen

De griffier voor het verslag,
Van der Putten
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