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22148 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)

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG
Ontvangen 21 april 1992

Op 31 maart 1992 heb ik van de vaste commissie voor Sociale Zaken
en Werkgelegenheid het verslag van haar bevindingen mogen ontvangen.

Het verheugt mij dat de beantwoording van de nu gestelde vragen het
voor de commissie mogelijk maakt het onderhavige wetsvoorstel
geschikt te achten voor openbare beraadslaging. Mede namens de
Minister van Justitie zal ik ingaan op de gestelde vragen.

De leden van de fractie van het CDA gaan in op mijn opmerking tijdens
de openbare behandeling in de Tweede Kamer waarbij ik zei dat zo'n 3%
van de sofi-nummers niet volstrekt overeenkomt met de werkelijkheid. Zij
vragen aan te geven op welke wijze die sofi-nummers niet sporen met de
werkelijkheid.

Ik denk dat het optreden van fouten bij massaal gebruik van admini–
stratienummers onvermijdelijk is. Het kan daarbij gaan om verschrij–
vingen in sofi-nummer en/of naam, adres en woonplaats (afgekort de
n.a.w.-gegevens), om afwijkend gebruik van schrijfwijzen van
n.a..w.-gegevens of om fouten bij invoering van geboortedatum of
voorletters. Verder komt het voor dat al dan niet opzettelijk een nummer
met verkeerde n.a.w.-gegevens wordt gebruikt. Met het noemen van het
percentage van drie heb ik het beperkte karakter van zo'n foutkans willen
aangeven. Het juiste percentage is niet exact te geven. Voor een goede
verwerking van opdrachten/inhoudingen en gegevensuitwisseling moeten
deze fouten natuurlijk zo snel mogelijk worden hersteld. Dit gebeurt
incidenteel zodra de fout ontdekt wordt bij de belastingdienst of door de
betrokkene zelf bijvoorbeeld bij de belastingopgave. Het gebeurt ook
systematisch door bijvoorbeeld de periodieke verificatie van
sofi-nummers door de belastingdienst ten behoeve van bedrijfsvereni–
gingen. Ook bij de uitwisseling van samenloopgevallen door belasting–
dienst aan sociale diensten is zo'n verificatieprocedure standaard
ingebouwd. Na invoering van het GBA-systeem zal deze vorm van verifi–
catie in feite permanent kunnen plaatsvinden doordat de n.a.w.-gegevens
ondergebracht zijn in dezelfde centrale basisadministratie waarop zowel
de belastingdienst als de sociale dienst zullen zijn aangesloten. Daarmee
zal het tegengaan van bestandsvervuiling door een gezamenlijke
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inspanning kunnen worden gesystematiseerd. Om evenwel de kans op
fouten voor de huidige situatie 20 klein mogelijk te maken, wordt in
samenwerking met de belastingdienst in het kader van dit wetsvoorstel
een verificatieslag vooraf gemaakt. De start kan op zo'n manier goed zijn.
Deze aktie heeft als het ware het karakter van een opschoonaktie.

De leden van de CDA-fractie vragen verder om aan te geven op welke
wijze de opschoonaktie wordt gevoerd en welke vorderingen daarbij
worden gemaakt.

Met de belastingdienst is afgesproken dat alle sofi numrners die op 31
december 1991 in de cliëntbestanden van de sociale diensten zijn
opgenomen zullen worden geverifieerd op hun juistheid. Hiertoe leveren
de sociale diensten gegevens aan de belastingdienst en geeft de belas–
tingdienst aan de gemeenten door of het juiste nummer in de admini–
stratie is vermeld dan wel welk nummer moet worden opgenomen.
Vrijwel alle gemeenten werken mee aan deze verificatieslag. Tevens
wordt met de belastingdienst geregeld op welke wijze gemeenten bij
nieuwe cliënten de juistheid van het desbetreffende sofi-nummer kunnen
controleren bij de eenheden van de belastingdienst.

De sociale diensten dienen bij een foutmelding door de belastingdienst
zelf actie te ondernemen om de juiste informatie via betrokkene te
krijgen.

Eenmaal toegekende nummers worden pas 6 jaar na overlijden
ingetrokken. Wel vervalt een nummer indien één persoon twee nummers
blijkt te hebben.

Eerdere intrekking is niet mogelijk omdat onder een eenmaal
toegekend nummer bepaalde rechten kunnen zijn vastgelegd bijvoor–
beeld het recht op een ZW– of WW-uitkering dat opgebouwd is tijdens
een dienstverband, of het recht op een AOW-uitkering.

Door de beoogde eenmalige opschoonaktie, de periodieke verificatie
bij samenloopgevallen en de mogelijkheid tot structurele controle bij
invoering van het GBA-systeem is de kans op fouten en verkeerd toege–
kende nummers binnen alleszins te aanvaarden marges gebracht.

De situatie dat eenmaal toegekende nummers niet kunnen worden
ingetrokken kan daarom voor de werking van het systeem niet van essen–
tieel belang worden geacht Bovendien zou tussentijdse intrekking
nieuwe grote uitvoeringsproblemen met zich meebrengen.

Met de komst van het sofi-nummer in de administratie van de
gezamenlijke sociale diensten zal de gegevensuitwisseling efficiënter en
veelvuldiger plaatsvinden. De nota gegevensuitwisseling die hierover
inzicht geeft en waarover de CDA-fractie vraagt wanneer deze tegemoet
mag worden gezien, is op 19 maart 1992 naar de Tweede Kamer
gestuurd (kamerstukken II 1991-1992, 17050, nr. 145).

Tenslotte vragen de leden van de CDA-fractie om aan te geven hoe en
op welke wijze beoordeeld kan worden of bij AMvB regels moeten
worden gesteld omtrent de gevallen en de wijze waarop b en w in ieder
geval gegevens aan derden dienen te verstrekken.

Met dit wetsvoorstel wordt mede beoogd om de gegevensuitwisseling
binnen de sector sociale zekerheid een efficiënt onderdeel te laten
uitmaken van de beoordeling van het recht op een uitkering. De eerder
genoemde nota gegevensuitwisseling geeft een overzicht van de daarbij
betrokken instanties en categorie gegevens.

Hoe in de praktijk de structurele uitwisseling vorm gaat krijgen is
afhankelijk van afspraken die tussen instanties zullen worden gemaakt.
Ongeveer vier jaar na invoering van dit wetsvoorstel wil ik een
evaluatie-onderzoek laten uitvoeren naar de ontwikkeling van het
beoogde gegevensverkeer. Aan de hand van dit onderzoek alsmede aan
de hand van signalen van gemeenten, rijksconsulenten en derden zal
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inzicht moeten ontstaan over de gewenste inhoud en opzet van de
hierbedoelde amvb.

Hierbij wil ik opmerken dat de wijze van gegevensuitwisseling in
beginsel een gemeentelijke aangelegenheid is. Indien echter blijkt dat
landelijke afspraken en criteria noodzakelijk zijn biedt de amvb-bepaling
daartoe de mogelijkheid.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
E. ter Veld
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