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1. Inleiding

Op 6 september 1991 heb ik van de vaste Commissie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid het verslag van haar voorlopige bevindingen
bij het onderhavige wetsvoorstel mogen ontvangen.

Mede namens de minister van Justitie zal ik ingaan op de gestelde
vragen.

Het verheugt mij dat de fracties van CDA, PvdA, D66, SGP en GPV
kunnen instemmen met dit wetsvoorstel. Met dit wetsvoorstel wordt op
het geheie terrein van de sociale zekerheid op een duidelijke manier
vorm gegeven aan het proces van gegevensverzameling en uitwisseling
en aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zoals het lid van
de RPF-fractie opmerkt vindt hiermee zowel een codificatie plaats van
een bestaande praktijk, als een stroomlijning van de gegevensver–
strekking en een stimulans tot intensivering daarvan.

Met het gebruik van het sociaal-fiscaal nummer zal worden bereikt dat
een grotere zekerheid wordt verkregen over de juiste vaststelling van
uitkeringen en ook dat misbruik en oneigenlijk gebruik minder kans van
slagen zal krijgen. Het lid van de fractie van de RPF vraagt zich hierbij af
of deze twee zaken niet synoniem zijn.

Dit is echter niet zo. Cliënten moeten zelf een juist en volledig inzicht
geven in hun leefomstandigheden en hun financiële situatie. De door de
cliënt verstrekte gegevens dienen vervolgens geverifieerd te worden.
Hierbij kan het sociaal-fiscaal nummer een zeer goede dienst bewijzen.
Het nummer is dus bestemd om een grotere zekerheid te verkrijgen over
de juiste vaststeliing van uitkeringen. Dat daarvan een belangrijke,
preventieve werking uitgaat om misbruik en oneigenlijk gebruik te
beperken, is echter niet hetzelfde.

Gegevensuitwisseling, geautomatiseerd of handmatig, met of zonder
gebruik van een sociaal-fiscaal nummer betreedt altijd het terrein van de
persoonlijke levenssfeer van een cliënt. Hiervoor bestaat in de
maatschappij enige huiver. De Consumentenbond en de Stichting
Waakzaamheid Persoonsregistraties laten dit doorklinken in hun minder–
heidsadvies bij het advies van de Voorlopige Raad voor de Persoonsin–
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formatievoorziening. Het lid van de fractie van de RPF wil daarom niet
voorshands een oordeel over het wetsvoorstel uitspreken, nu het in dit
stadium voor hem nog niet goed mogelijk is om de consequenties van
het hier voorgestelde, met name voor de betrokken uitkeringsgerech–
tigden, te overzien.

Dit wetsvoorstel zal evenwel naar de mening van het kabinet de
bestaande praktijk inzichtelijker en beter controleerbaar maken. Duide–
lijkheid wordt gegeven welke instanties een wettelijke informatieplicht
hebben aan burgemeester en wethouders, hoe de geheimhoudingsplicht
is geregeld, wanneer bekendmaking van gegevens aan andere instanties
is toegelaten en hoe daarbij plaats ingeruimd wordt voor een privacy–
toets en voor een beoordeling van de belangen van de cliënt. Deze
regeling geeft naar de mening van het kabinet meer rechtswaarborgen
voor de uitkeringsgerechtigden dan de thans bestaande praktijk.

De leden van de CDA-fractie betreuren de lange tijd die heeft gelegen
tussen de inwerkingtreding van de Wet invoering sociaal-fiscaal nummer
en de indiening van het onderhavige wetsvoorstel.

Dit wetsvoorstel heeft een eigen traject gekregen na de invoering van
het sociaal-fiscaal nummer bij de sociale verzekeringsorganen. Enerzijds
is hiervoor gekozen omdat bij de sociale verzekeringen ook andere zaken
moesten worden geregeld zoals de inrichting van een verzekerdenadmi–
nistratie, anderzijds omdat de reikwijdte van de gegevensuitwisseling bij
de bijstandswet verder gaat dan bij de sociale verzekeringen.

De uitbreiding van de informatieverplichting met de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en met de
minister van Onderwijs en Wetenschappen en de problematiek van
gegevensuitwisseling tussen gemeentelijke sociale diensten en vreemde–
lingendiensten maken dat de voorbereiding meer tijd heeft gekost, dan
zich vooraf liet aanzien.

Hoewel het wetsvoorstel in grote lijnen gelijk is aan de Wet invoering
sociaal-fiscaal nummer noopten juist de verschillen tot een zorgvuldige
nadere afstemming, ook met de andere departementen.

De leden van de PvdA-fractie vragen 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.

In het wetsvoorstel is gekozen voor een strak geformuleerde geheim–
houdingsplicht.

Toegelaten zijn slechts bekendmakingen die hetzij noodzakelijk zijn
voor de uitvoering van de ABW, IOAW/IOAZ hetzij op grond van
diezelfde wetten zijn voorgeschreven of toegelaten. Dit is neergelegd in
artikel 84f, eerste lid.

Bevoegdheid tot bekendmaking ten behoeve van wetenschappelijk
onderzoek of statistiek is geregeld in artikel 84f, derde lid.

Hierbij dient evenwel beoordeeld te worden of de gegevensver–
strekking de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen niet oneven–
redig schaadt. Deze beoordeling ligt bij de verstrekker, de gemeente.

2. Uitgebrachte adviezen

De leden van de CDA-fractie vragen om een nadere reactie op het
pleidooi van de Registratiekamer om het sociaal-fiscaal nummer in het
gegevensverkeer met de Gewestelijke Arbeidsbureaus, Kamer van
Koophandel etc. niet te gebruiken zonder aanvullende waarborgen. De
leden van de PvdA-fractie begrijpen dat het gebruik van het nummer in
die sfeer niet is toegestaan.

Zoals aangegeven is in de memorie van antwoord behorende bij het
wetsvoorstel gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 19
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augustus 1991 (kamerstukken II, 1990-1991, 21 123, nr. 6, blz. 56-59)
is gegevensuitwisseling met behulp van het sociaal-fiscaal nummer
alleen mogelijk tussen die instanties die gerechtigd zijn het
sociaal-fiscaal nummer te gebruiken. Het gaan gebruiken van het
sociaal-fiscaal nummer kan alleen met toestemming van de minister van
Financiën, gehoord de Tweede Kamer. Aan de bepleite aanvullende
waarborgen is dus in ieder geval voldaan. Ik merk in dit kader wel op dat
een uitbreiding van de gebruikersgroep van het sociaal fiscaal nummer
met de arbeidsbureaus wordt overwogen. Het gebruik van het
sociaal-fiscaal nummer wordt met dit wetsvoorstel uitgebreid tot het
gehele terrein van de sociale zekerheid . Het gebruik van het
sociaal-fiscaal nummer door het arbeidsbureau zou daar goed in
inpassen. Juist die gegevens die betrekking hebben op de actieve
opstelling van de cliënt richting arbeidsmarkt en die opgeslagen liggen
bij het arbeidsbureau zijn mede bepalend voor het vaststellen van de
hoogte van de uitkering. Teneinde deze gegevens aan een sociale dienst
of bedrijfsvereniging te kunnen leveren en daarmee vast te stellen of het
dezelfde persoon betreft is gebruik van het sociaal-fiscaal nummer door
arbeidsbureaus noodzakelijk. Het Centraal Bestuur van de Arbeidsvoor–
ziening en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten zijn door brieven
op de hoogte gesteld van de gedachte tot invoering van het sociaal–
fiscaal nummer bij de arbeidsbureaus. Bij de invoering van het
sociaal-fiscaal nummer bij de arbeidsbureaus zullen dan gelijktijdig
maatregelen worden genomen ter waarborging van de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer. De op deze registraties betrekking hebbende
privacy-reglementen zullen daarop dienen te worden aangepast. Indien
het CBA gebruik gaat maken van het sociaal-fiscaal nummer dan zal het
een verzoek hiertoe moeten richten aan het Ministerie van Financiën.

De fractie van de GPV vraagt zich af of de gegevensuitwisseling tussen
de sociale diensten en de Kamer van Koophandel met behulp van het
sofi-nummer zal plaatsvinden.

Zoals uit het bovenstaande blijkt is het niet de bedoeling van het
kabinet deze gegevensuitwisseling met behulp van het sociaal-fiscaal
nummer te laten plaatsvinden aangezien de Kamer van Koophandel niet
bevoegd is dit nummer te gebruiken. De lijst van instanties die genoemd
zijn in de artikelen 84e en 84h zijn immers niet allen gerechtigd het
nummer in het gegevensverkeer te gebruiken. Wel zijn alle genoemde
instanties desgevraagd verplicht informatie te verstrekken dan wel moet
aan deze instanties informatie worden verstrekt. Hoe dit gegevensverkeer
plaatsvindt is afhankelijk van de betrokken instantie.

3. Invoering en gebruik van het sociaal-f iscaal nummer

De leden van de CDA-fractie vragen een uiteenzetting over de
ervaringen die de afgelopen jaren met het sociaal-fiscaal nummer reeds
zijn opgedaan. Zij vragen zich daarbij af of er ervaringen bij zijn die tot
bijgesteld gebruik van het nummer door gemeentelijke organisaties
aanleiding zouden kunnen of moeten geven. Zij zijn benieuwd naar de
relaties met en de gevolgen voor de nota over koppeling van gegevens–
bestanden.

Deze vragen geven aanleiding nog eens op de betekenis van het
sociaal-fiscaal nummer als administratienummer in te gaan. Het
sociaal-fiscaal nummer is een uniek identificatienummer. Dat wil zeggen
dat de persoon die onder dit nummer in een registratie is opgenomen in
alle gevallen dezelfde persoon is. De instanties die het sociaal fiscaal
nummer gebruiken als administratienummer verifiëren dit nummer bij de
Belastingdienst. Het basisbestand van het sociaal-fiscaal nummer met de
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bijbehorende persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats en
geboortedatum) berust bij de Belastingdienst. Vele bedrijfsverenigingen
namen voor de invoering van het sociaal fiscaal nummer de personen die
een uitkering verkregen per uitkeringswet onder een (vaak verschillend)
gevalsnummer op. Daardoor was het voor bedrijfsverenigingen niet altijd
mogelijk of in ieder geval moeilijk te achterhalen of dezelfde persoon
verschillende uitkeringen kreeg. Het uitwisselen van gegevens tussen
verschillende organen is ook moeizamer als dit op naam moet gebeuren.
Belangrijk voordeel van de invoering van het sociaal-fiscaal nummer in
de administraties van de bedrijfsverenigingen is, dat gegevens over
dezelfde persoon binnen de bedrijfsvereniging, tussen bedrijfsvereni–
gingen en met andere organen gemakkelijker met elkaar in verband
kunnen worden gebracht. Zo wordt in de verwijsindex, die de bedrijfsver–
enigingen hebben ontwikkeld om na te gaan of en welke gegevens over
personen bij verschillende bedrijfsverenigingen bekend zijn, slechts het
sociaal fiscaal nummer opgenomen, zonder vermelding van andere
persoonsgegevens.

De bedrijfsverenigingen krijgen het nummer van de Belastingdienst,
omdat ze zelf inhoudingsplichtig zijn voor premies en belastingen, of via
de inhoudingsplichtige werkgevers. De aanlevering van de nummers door
de werkgevers verloopt In het algemeen bevredigend. Er is niet van
knelpunten op dit punt gebleken.

Het sociaal-fiscaal nummer wordt buiten het terrein van de sociale
verzekeringen intensief benut bij de verificatie van inkomensgegevens bij
de Belastingdienst door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (VROM) voor de subsidieregelingen eigen
woning of voor de individuele huursubsidie, en door de Informatise–
ringsbank voor de studiefinanciering. De ervaringen met het gebruik van
het sociaal-fiscaal nummer geven geen aanleiding bij de invoering bij de
gemeentelijke instellingen tot een ander gebruik over te gaan. Gegevens–
uitwisseling met alle hier genoemde organen is voor de gemeenten van
belang, zoals uit dit wetsvoorstel blijkt. Dat deze organen reeds personen
onder het sociaal-fiscaal nummer hebben geregistreerd maakt deze
gegevensuitwisseling eenvoudiger en efficiënter. Voor een meer gestruc–
tureerde en geautomatiseerde gegevensuitwisseling in de vorm van
bestandsvergelijking met het doel gegevens te verifiëren of te vergelijken
op onterechte samenlopen is een vereiste, dat de personen waarvan de
gegevens worden vergeleken onder hetzelfde unieke nummer geïdentifi–
ceerd kunnen worden. De mogelijkheden van de toepassing van derge–
lijke bestandsvergelijkingen voor de bestrijding van misbruik en
oneigenlijk gebruik in de sociale zekerheid en bij de belastingheffing is
het onderwerp van de door de leden van de CDA-fractie genoemde nota.
Voor de koppeling van de daarvoor relevante gegevensbestanden is het
sociaal-fiscaal nummer een vereiste. In die zin is er een relatie tussen de
invoering van het sociaal-fiscaal nummer bij gemeentelijke instanties en
deze nota.

De leden van de PvdA-fractie vragen uitgebreider in te gaan op de
kritiek van de Consumentenbond en de Stichting Waakzaamheid
Persoonsregistraties dat door deze organisaties een voortschrijdend
gebruik van het sociaal-fiscaal nummer wordt geconstateerd.

Deze organisaties spreken in hun minderheidsstandpunt uit dat verdere
uitbreiding van het gebruik van het sociaal-fiscaal nummer de vrees doet
ontstaan dat binnen afzienbare tijd de dienstverlening aan de burger,
zowel in de publieke als in de private sector, geheel afhankelijk wordt
gemaakt van dat sociaal-fiscaal nummer. Waar oorspronkelijk sprake was
van een fiscaal nummer ten behoeve van de informatieuitwisseling
tussen de inhoudingsplichtige en de Belastingdienst en nu het
sociaal-fiscaal nummer wordt gebruikt als administratienummer door

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 148, nr. 6



verschillende instanties, kan niet ontkend worden, dat het gebruik van
het nummer is toegenomen.

Dat wil nog niet zeggen dat de verschillende administraties waarin het
nummer voorkomt daardoor als één systeem moeten worden
beschouwd, waardoor al die instanties bij wijze van spreken met een
druk op de knop kunnen zien welke gegevens over die persoon bij andere
instanties bekend zijn. Toepassing van de maatregelen ter waarborging
van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer biedt voldoende
garantie, dat personen werkzaam bij een bepaal.de instantie niet zonder
meer toegang hebben tot de gegevens in de rè'gistraties bij andere
instanties. Waar organen kennis nemen van gegevens van andere
organen over de bij hen geregistreerde personen gebeurt dit op basis
van verstrekkingen van gegevens door die andere organen met inacht–
neming van de vereisten van de Wet persoonsregistraties (WPr). Het
kabinet heeft in de strategienotitie van 23 januari 1985 (kamerstukken II,
1984-1985, 18 838, nrs. 1 en 2) aangegeven dat de werking van het
sociaal-fiscaal nummer beperkt is tot de sociale zekerheid en de Rijksbe–
lastingdienst. Dit standpunt is nog eens herhaald in de memorie van
antwoord bij het wetsvoorstel gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens van 19 augustus 1991 (kamerstukken II, 1990-1991,
21 123, nr. 6 bladzijde 56-59). Het gevaar van een ongeoorloofde
uitbreiding door overheidsinstanties acht het kabinet derhalve niet
aanwezig. Voor een ruimer gebruik van het sociaal-fiscaal nummer is
toestemming van de minister van Financiën nodig nadat deze de Kamer
daarover heeft geïnformeerd. Ten behoeve van een integrale controle van
inkomens– en vermogensgegevens is door de minister van onderwijs en
wetenschappen bij brief van 7 mei 1986 (kamerstukken II 1985 - 1986,
19 125, nr. 83) bericht dat het fiscaal nummer hiervoor zou worden
gebruikt.

Ditzelfde is gebeurd ten behoeve van de inkomenscontrole in het kader
van de Beschikking geldelijke steun eigen wonihgen 1984 en de Wet op
de individuele huursubsidie bij brief van 10 februari 1988 (Kamerstukken
II, 1987 - 1988, 20 200 Hfdst. XI, nr. 67) van de staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Daarnaast verzetten de in de desbetreffende wetten opgenomen
geheimhoudingsbepalingen zich tegen de verstrekking van sociaal-fiscale
nummers en de daarbij behorende persoonsgegevens voor andere dan
belasting– of sociale zekerheidsdoeleinden. Het is op grond van artikel
50g, Organisatiewet Sociale Verzekering (OSV), artikel 84f ABW en
artikel 67 AWR, een ieder verboden hetgeen hem bij de uitvoering van
de fiscale of sociale wetten is meegedeeld, verder bekend te maken dan
voor de uitvoering van die wetten noodzakelijk is dan wel op grond van
de wet is voorgeschreven of toegestaan.

Gebruik van het sociaal-fiscaal nummer door anderen dan degenen die
betrokken zijn bij de premie-inning of de belastingheffing of de
uitvoering van de sociale zekerheidsregelingen is dan ook wettelijk uitge–
sloten. Opgemerkt zij nog dat artikel 6 van de WPr als norm stelt dat
gegevens in een persoonsregistratie slechts gebruikt mogen worden voor
doeleinden die met het doel van de registratie verenigbaar zijn. Op grond
van de artikelen 9 en 10 van de WPr kan vervolgens tegen het ongeoor–
loofd gebruik worden opgetreden.

De fractie van de SGP vraagt zich af in hoeverre de gegevens die
benodigd zijn voor het vaststellen van een uitkering in het kader van de
ABW, IOAW en IOAZ afwijken van die welke de fiscus en de bedrijfsver–
enigingen nodig hebben voor het uitvoeren van hun taak, of dat het hier
identieke gegevens betreffen.

De ABW geldt als het sluitstuk van de sociale zekerheid. Dit houdt in
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dat alle eventuele voorliggende voorzieningen moeten worden benut
voordat een uitkering kan worden toegekend. Dit houdt in, dat niet enkel
inkomensgegevens van belang zijn bij het vaststellen van het recht op
uitkering doch ook gezinssituatie, woonsituatie, het voldoen aan
voorwaarden, scholing etc. Ook voorliggende voorzieningen spelen
hierbij dus een rol, zowel in de mate waarin gebruik wordt gemaakt van
deze voorzieningen alswel een nog niet geëffectueerd recht. Dit houdt in
dat tussen de bedrijfsverenigingen, belastingdienst en sociale diensten
een gegevensuitwisseling zal plaatsvinden van die gegevens die relevant
zijn voor de uitvoering van betrokken wetten. Voor de sociale diensten
houdt dit in, dat enkel die gegevens kunnen worden opgevraagd, die
relevant zijn voor de uitvoering van de ABW, IOAW en IOAZ.

De leden van de SGP-fractie vragen zich af in hoeverre zich bij de
gemeenten onderling verschillen zullen voordoen in de gegevens die
opgeslagen liggen onder het sociaal–f iscaal nummer.

Bij het vaststellen van het recht en hoogte van de uitkering kunnen
gemeenten gebruik maken van het gegevenswoordenboek dat door de
VNG, in overleg met het ministerie, is ontwikkeld. Het Gemeentelijk
Functioneel Ontwerp-Sociale Diensten (GFO) benoemt alle gegevens die
in ieder geval een rol spelen bij het vaststellen van het recht op uitke–
ringen en geeft aan welke stappen doorlopen moeten worden voordat
het recht kan worden vastgesteld. In principe kunnen er daardoor geen
verschillen tussen gemeenten onderling zijn bij de vastlegging van de
gegevens onder het sociaal-fiscaal numrner. Enkel indien een gemeente
aanvullende voorwaarden aan het verkrijgen/behouden van de uitkering
oplegt, kunnen zich per gemeente verschillen voordoen. De basisge–
gevens, zoals omschreven in het GFO-Sociale Diensten, staan echter
vast.

De leden van de GPV-fractie en het lid van de RPF-fractie vragen naar
de stand van zaken bij de automatisering van gemeentelijke sociale
diensten. Hierbij zou ook gedacht moeten worden aan de onderlinge
verschillen en de invloed daarvan op het invoeren van het sociaal-fiscaal
nummer.

De invoering van het sociaal-fiscaal nummer zelf in de administratie als
registratienummer zal geen problemen opleveren. Gemeenten gebruiken
thans het nummer als identificatienummer in hun relatie met de Rijksbe–
lastingdienst. Een ander punt is of, na invocring van dit wetsvoorstel, bij
de gegevensverstrekking na een veizoek daartoe van andere instanties,
het nummer direct operationeel is.

Als gemeenten over een geautomatiseerde uitkeringsadministratie
beschikken, zal het nummer naar verwachting snel ingevoerd en opera–
tioneel zijn. Uit de Informatie van de Rijksconsulentschappen en van
Divosa blijkt dat de meeste gemeenten reeds geautomatiseerde uitke–
ringsadministraties hebben. Deze geautomatiseerde administraties
maken het mogelijk om op nummer een persoon terug te vinden. De
gegevensuitwisseling zelf zal vervolgens handmatig geschieden. De
Invoeringstermijn van drie maanden zal daarbij voldoende zijn. Deze
periode zal ook gebruikt worden om alle bij de uitkeringsadministraties
bekende nummers éénmalig te verifiëren bij de Rijksbelastingdienst in
Apeldoorn. Hiermee wordt bereikt dat bij de invoering eventuele onvolko–
menheden direct aan het licht komen en het gevaar van het in gebruik
hebben van en vervuild bestand zo klein mogelijk wordt.

Het lid van de RPF-fractie vraagt of het niet voor de hand ligt dat
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gemeenten ervoor zullen kiezen om het sociaal-fiscaal nummer als enige
registratienummer te gebruiken.

Het is heel goed mogelijk dat na enige tijd uitkeringsadministraties als
registratienummer alleen het sociaal-fiscaal nummer gebruiken. Dit zal
de doelmatigheid van het gebruik van het nummer zeker dienen. Het
kabinet heeft het alleengebruik evenwel niet willen voorschrijven omdat
gemeenten vaak via bepaalde code-systemen in door hen zelf gehan–
teerde nummers direct bepaalde informatie kunnen aflezen. Daarmee
wordt een efficiënte uitvoering gediend.

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

De fracties van CDA, PvdA, GPV en het lid van de RPF-fractie stellen
allen vragen over de integratie van het sociaal-fiscaal nummer met het
A-nummer van de gemeentelijke basisadministratie. Hierbij merkt de
CDA-fractie nog op dat ook in kringen van de VNG de wenselijkheid van
één nummer wordt onderschreven. De gedachten gaan daarbij uit naar
het al functionerende sociaal-fiscaal nummer, uit te geven door
gemeenten. De leden van de GPV-fractie vragen van hun kant op welke
termijn er sprake zou kunnen zijn van een dergelijke koppeling c.q.
integratie.

Het lid van de RPF-fractie vraagt of integratie momenteel alleen niet
plaatsvindt omdat dit praktische problemen zou opleveren. Een dergelijke
opportunistische benadering zou hij betreuren.

De leden van de PvdA-fractie vragen of zij goed hebben begrepen dat
gemeenten vrij worden gelaten in de keuze van de wijze waarop automa–
tisering van de persoonsinformatie plaatsvindt, waarbij de gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens een mogelijkheid is, evenwe! met
dien verstande dat integratie van het sociaal-fiscaal nummer met de
GBA-persoonsgegevens op korte termijn voor de GBA tot complicaties
kan leiden.

Het toenmalig kabinet heeft in de memorie van antwoord bij het
wetsvoorstel gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
(kamerstukken II, 1990-1991, 21 123, nr 6 blz. 56) geschreven dat:« te
zijner tijd, en de regering denkt dan aan een tijdstip dat niet eerder ligt
dan eind 1993 - begin 1994, zal mede aan de hand van de dan
beschikbare ervaringscijfers de problematiek van beide nummers worden
bezien».

Het kabinet ziet op dit moment geen aanleiding om op dit standpunt
terug te komen.

De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens vindt thans plaats, waardoor de
invoering van het A-nummer binnen afzienbare tijd mogelijk wordt. Dit
proces dient eerst te zijn afgerond. Voor de bruikbaarheid van het
sociaal-fiscaal nummer is een eventuele integratie niet van belang. Het
sociaal-fiscaal nummer en het A-nummer hebben voor wat betreft hun
toepassing een eigen werkterrein.

Het sociaal-fiscaal nummer wordt gebruikt in de sociaal-fiscale sfeer,
het A-nummer in de bevolkingsadministratie. In antwoord op de vraag
van de PvdA-fractie of integratie van het sociaal-fiscaal nummer met de
GBA-persoonsgegevens op korte termijn kan leiden tot complicaties voor
de GBA merk ik op dat het niet wenselijk is maar ook absoluut niet nodig
is om de twee in gang gezette projecten (invoering sociaal-fiscaal
nummer en GBA) met extra risico's te belasten. Dit zou op dit moment
zeker tot complicaties kunnen leiden.

Het GBA zal als bron voor persoonsgegevens worden gebruikt; dat wil
zeggen voor verificatie, aanvulling en mutaties van persoonsgegevens.
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Zodra het GBA operationeel is, zal in het gegevensverkeer tussen de
GBA en de uitkeringsadministraties gebruik dienen te worden gemaakt
van het A-nummer.

Het lid van de RPF-fractie vraagt of de regering niet met hem van
oordeel is dat de koppeling van het sociaal-fiscaal nummer en het
A-nummer ook principiële aspecten heeft.

Het kabinet begrijpt dit aldus dat integratie en koppeling van nummers
en bestanden zorgvuldig dient te worden beoordeeld op rechtswaar–
borgen voor de burger en een daarbij behorende privacybescherming.

De leden van de GPV-fractie vragen hoe thans de informatie-uitwis–
seling plaatsvindt tussen een gemeentelijke sociale dienst en de burger–
lijke stand als het gaat om de controle van de opgaven van de burgerlijke
c.q. huiselijke situatie.

Bij elke eerste aanvraag en vervolgens bij elke periodieke hercontrole
wordt vanuit de gemeentelijke sociale dienst naam, adres, geboorte–
datum en medebewoners van het adres van de betrokkene opgevraagd.
Dit gebeurt in veel gemeenten reeds via de computer, waarbij soms
mutaties in adressen gelijktijdig worden verwerkt in de bestanden van de
afdeling bevolking en in die van de gemeentelijke sociale dienst.

Waar zo'n systeem nog niet operationeel is wordt de gevraagde infor–
matie door de afdeling bevolking schriftelijk aan de gemeentelijke sociale
dienst gegeven.

5. Aard van de uit te wïsselen gegevens

In het wetsvoorstel is geen sanctie opgenomen op het nalaten van een
informatieplichtige, anders dan een (ex–) werkgever, tot het verstrekken
van gevraagde gegevens. Derhalve vragen de leden van de CDA-fractie
zich af of er niet een soort beroepsmogelijkheid zou moeten komen om
te voorkomen dat er vanuit een zekere willekeur lacunes in de informatie
voorziening ontstaan.

Er vanuit gaande dat een informatieplichtige instantie tegenover een
andere instantie in het algemeen bereid zal zijn de op grond van het
wetsvoorstel gevraagde informatie te verstrekken, zal het slechts in een
uitzonderlijke situatie voorkomen dat er een beroep gedaan moet worden
op gerechtelijke tussenkomst om de informatie af te dwingen.

Mocht deze situatie zich toch voordoen dan kan in een dergelijk geval,
afhankelijk van de concrete situatie, de verzoekende gemeente zich op
grond van artikel 1401 BW richten tot de burgerlijke rechter, daar de
informatieplichtige instantie zich niet heeft gehouden aan de in het
wetsvoorstel neergelegde rechtsplicht, of op grond van de Wet AROB
zich richten tot afdeling Rechtspraak van de Raad van State.

In de nabije toekomst zal de functie van de Wet AROB vervangen
worden door de Algemene Wet Bestuursrecht, waarin de beroepsmoge–
lijkheden voor voorgelegde bestuursgeschillen geregeld worden. Er is nu
dus geen aanleiding een aparte beroepsmogelijkheid te creëren.

De fracties van D66, GPV en SGP vragen of het niet de voorkeur heeft
door middel van een algemene maatregel van bestuur de gevallen aan te
geven waarin en de wijze waarop gegevensverstrekking in ieder geval
dient plaats te vinden. Dit in tegenstelling tot de huidige redactie, waarin
sprake is van kunnen. Tevens verzoeken zij een nadere argumentatie
waarom hier is afgeweken van de Wet invoering sociaal-fiscaal nummer.

De bedoeling van het huidige artikel 50n, tweede lid, OSV, waarnaar
deze leden verwijzen is, bij amvb te regelen in welke mate gegevens aan
de in die wet genoemde instanties moeten worden verstrekt, zonder dat
per geval een privacytoets plaatsvindt.

Het gaat hierbij om niet incidentele gegevensverstrekkingen. Bij de
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uitwerking van deze amvb stuit ik op veel problemen. Het is moeilijk alle
gevallen exact te omschrijven. Dat neemt niet weg dat er behoefte kan
bestaan bepaalde procedure-afspraken te maken voor meer systema–
tische gegevensuitwisselingen. De mate waarin dit zal moeten plaats–
vinden is nog niet te voorzien. Een ander punt is of de overheid de wijze
van gegevensuitwisseling niet moet regelen. Echter op dit moment is het
gebruik van berichtenverkeernetwerken en koppelingen van bestanden
nog niet duidelijk. De ontwikkeling van deze materie is mede afhankelijk
van de ontwikkeling van het GBA-berichtenverkeerrietwerk, de ontwik–
keling van de techniek inzake koppelingen van bestanden, de betaal–
baarheid en de politieke wens tot regeling daarvan. Vooralsnog wordt op
dit moment via een onderzoek van het bureau Informatie Deskundigheid
Nederlandse Gemeenten - onderdeel van de VNG - een structuurschets
van informatiestromen binnen de GSD opgesteld. Het onderzoek zal
leiden tot inzicht in het verloop van informatiestromen, inzicht in daarbij
optredende knelpunten en tot een voorstel om de aanwezige informatie
bij de verschillende instanties zo goed mogelijk te gebruiken. Aan de
hand van dit onderzoek zal gewerkt worden aan een Handboek verifi–
catie, waarbij per gegeven wordt aangegeven op welke wijze het kan
worden geverifieerd en welke instantie daarvoor de rneest aangewezene
is. Na verloop van tijd zal moeten blijken of gemeenten in alle gevallen
de benodigde gegevens op hun juistheid en volledigheid hebben kunnen
verif iëren en of verstrekking van gegevens problemen met zich heeft mee
gebracht. Zonodig zal dan middels een amvb kunnen worden aangegeven
de wijze waarop en de gevallen waarin in ieder geval gegevens dienen te
worden verstrekt.

Vandaar de opname van een «kan»-bepaling.

De fractie van de GPV stelt voor reeds nu te komen met een amvb
teneinde duidelijk te maken welke gegevens in ieder geval moeten
worden verstrekt en vraagt zich af op welk moment de regering gebruik
zou maken van haar bevoegdheid tot het instellen van deze amvb.

Zoals in het voorgaande reeds is opgemerkt, zal in de praktijk moeten
blijken of de gegevensuitwisseling tot problemen zal leiden. Dit is naast
de bovengenoemde argumenten mede afhankelijk van de reglementen,
die door de andere instanties zijn opgesteld en van de wil van de andere
instanties een daadwerkelijke gegevensuitwisseling mogelijk ie maken.

Indien mocht blijken dat een en ander niet toereikend functioneert, zal
naast het instellen van een amvb een aanpassing van de privacyregle–
menten aan de orde komen.

6. Informatieverplichting

Nieuw voor de Algemene Bijstandswet is het met naam noemen van
instanties die informatieplichtig zijn aan burgemeester en wethouders.

De leden van de CDA-fractie zijn benieuwd naar een nadere motivering
voor het opnemen van een dergelijke expliciete reeks. Daarnaast vragen
de leden van de GPV-fractie waarom in de opsomming van artikel 84e de
uitvoeringsinstanties van de sociale zekerheid ontbreken. Voor de leden
van de SGP-fractie is het de vraag waarom bij de instanties aan wie
burgemeester en wethouders informatie kunnen of moeten verstrekken
het ministerie van 0 en W in verband met de studiefinanciering en het
ministerie van VROM, in verband met de huursubsidie, ontbreken.

De opname in dit wetsvoorstel van een niet limitatieve reeks van infor–
matieplichtigen komt voort uit de aanbeveling van de Interdeparte–
mentale Stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk gebruik, dat vanuit privacy–
oogpunt het van belang is dat wanneer persoonsgegevens onderwerp
van een informatieplicht zijn, de betrokken personen inzicht kunnen
krijgen in welke gegevens door welke organen aan wie kan worden
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verstrekt (kamerstukken II 1984-1985, 17 050 nrs. 35-36 blz. 80).
Betrokkenen kunnen op deze manier nagaan bij welke instanties verifi–

catie van gegevens kan plaatsvinden op basis van een daartoe geformu–
leerde wettelijke verplichting.

De instanties die in artikel 84d en 84e worden vermeld, betreffen
evenwel niet alle instanties die informatieplichtig zijn aan burgemeester
en wethouders. Ook in andere wetten kan reeds deze verplichting tot
gegevensverstrekking aan burgemeester en wethouders zijn opgenomen.
Om deze reden ontbreken in deze lijst de uitvoeringsorganen van de
sociale verzekeringen. De verplichting voor deze organen is immers
reeds opgenomen is in de Organisatiewet Sociale Verzekeringen.

Opname van deze reeks wordt dus niet zozeer veroorzaakt door
bepaalde ervaringen in de bestaande regelgeving, zoals de leden van de
CDA fractie vragen, maar ingegeven door voornoemde aanbevellng.

Bij de vraag of een instantie informatieplichtig moet zijn ten behoeve
van de uitvoering van de ABW is dus aan de orde hoe deze informatie–
plicht wettelijk dient te worden geregeld. Dit kan door opname in de
reeks van de ABW of in de desbetreffende eigen regelgeving. De infor–
matieplicht zelf dient evenwel op een wettelijke bepaling te berusten. Dit
is vastgelegd in artikel 11 van de WPr. De verplichting van burgemeester
en wethouders aan de ministeries van 0 en W en van VROM is derhalve
vastgelegd in de Wet op de studiefinanciering (artikel 123) respectie–
velijk de Wet individuele huursubsidie (artikel 6).

De leden van de CDA-fractie menen dat de opname van de zieken–
fondsen in de reeks van informatieverplichtingen zeker een aanduiding
van het belang daarvan in de memorie van toelichting rechtvaardigt.

Gegevensuitwisseling tussen gemeentelijke sociale diensten en zieken–
fondsen vindt geregeld plaats, met een duidelijke restrictie dat het
gegevens over de desbetreffende personen zelf betreft. In de registraties
van de ziekenfondsen liggen gegevens opgeslagen inzake de woon– en
gezinssituatie alsmede een vermelding van de reden van de verplichte
verzekering. Dit kan zijn een uitkering krachtens de ABW of andere
sociale wetten, doch ook een verplichte verzekering op grond van
loondienstverhouding. Deze gegevens zijn relevant voor het verifiëren
van het recht op en hoogte van de uitkering. In het merendeel van de
privacyreglementen van de ziekenfondsen is dan ook de gegevensver–
strekking aan burgemeester en wethouders opgenomen.

In de memorie van toelichting is daarom uitgegaan van deze nauwe
samenwerking van de ziekenfondsen en de gemeentelijke sociale
diensten.

Het lid van de RPF-fractie stelt voor een hoorplicht van de cliënt in het
wetsvoorstel op te nemen.

Gemeenten zullen de cliënten regelmatig op de hoogte moeten houden
van het feit dat de door de cliënten aangeleverde gegevens bij andere
instanties zullen worden geverifieerd op hun juistheid en volledigheid. Dit
past in de voorlichting die de gemeenten gewoon zijn te geven aan
cliënten. Ook de aankondiging van het feit dat de door cliënt aangele–
verde gegevens zullen worden gecontroleerd, behoort tot de normale
voorlichting. Een wettelijke verplichting heeft in de ogen van het kabinet
alleen zin indien daar een strikte noodzaak toe bestaat en indien de
naleving daarvan handhaafbaar en de controle daarop uitvoerbaar is. De
cliënt heeft op grond van de Wet persoonsregistraties goede mogelijk–
heden om zijn belangen te beschermen. Dit betreft het recht van inzage
in het dossier en de bepaling dat de persoonsregistratie slechts
persoonsgegevens bevat die rechtmatig zijn verkregen en in overeen–
stemming zijn met het doel waarvoor de registratie is aangelegd. Op

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 148, nr. 6 10



grond van deze overwegingen is het kabinet van mening dat de bepleite
hoorplicht op dit ogenblik niet noodzakelijk is.

De leden van de fractie van D66 vragen of bij de informatie-inwinning
bij de werkgever van de ex– partner van de bijstandsgerechtigde de
betrokken ex-partner om toestemming wordt gevraagd of dat die infor–
matie-inwinning volledig buiten betrokkene om geschiedt.

Op de werkgever rust ingevolge dit wetsvoorstel de verplichting tot het
verstrekken van inlichtingen. Deze 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.

De cliënt van een gemeentelijke sociale dienst is bekend met het feit
dat verstrekte gegevens worden gecontroleerd bij derden. Een ex-partner
zal daarvan vaak niet op de hoogte zijn. Het is daarom uit oogpunt van
behoorlijk bestuur en vanuit de plicht tot bescherming van het recht op
de persoonlijke levenssfeer noodzakelijk dat ex-partners op de hoogte
worden gesteld indien informatie bij hun werkgever wordt opgevraagd.

Het lid van de RPF-fractie vraagt naar de nadere concretisering van de
laatste zin van paragraaf 6 van de memorie van toelichting.

In deze zin staat dat een zekere verruiming van het doel van de
registratie geoorloofd kan zijn indien een directe relatie met het
oorspronkelijke doel aanwijsbaar is dan wel zwaarwegende belangen
hiertoe noodzaken.

Voor de concretisering daarvan kan bijvoorbeeld gewezen worden op
de gegevensverstrekking aan de Belastingdienst en aan de uitvoeringsor–
ganen voor de sociale verzekeringen. In deze gevallen worden de
verstrekte gegevens gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij door
de gemeente zijn verzameld. De belastingheffing en de uitvoering van de
sociale verzekeringen hebben echter een directe relatie met de bijstands–
verlening. De tweede categorie die hier wordt vermeld is de verstrekking
van gegevens in het kader van het vreemdelingenbeleid. De noodzaak
daartoe wordt uitgebreid behandeld in paragraaf 8.

7. Gegevensuitwisseling en geheimhouding

De fracties van CDA, PvdA en D66 vragen om een nadere uiteen–
zetting waarom de bevoegdheid tot ontheffing van het geheimhoudings–
verbod ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek moet worden
neergelegd bij de gemeenteraad in plaats van de minister van SZW.

De uitvoering van de wet is opgedragen aan B&W die daarbij verant–
woording afleggen aan de gemeenteraad. Gemeenten hebben binnen het
kader van de wet een eigen beleidsvrijheid en kunnen zelf aangeven in
welke richting het gemeentelijk beleid zich begeeft. Het is dan ook de
verantwoordelijkheid van B en W om te beoordelen in hoeverre de
noodzaak van onderzoek aanwezig is en in hoeverre de persoonlijke
ievenssfeer van de betrokkene daadwerkelijk wordt geschaad door het
verstrekken van gegevens aan instituten voor wetenschappelijk
onderzoek. Daarnaast dient bedacht te worden dat de verantwoorde–
lijkheid voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ligt bij de
gegevensverstrekker.

Teneinde beleidsmatig onderzoek mogelijk te maken is in samen–
werking met de VNG en Divosa een zogenaamd GSD-panel opgericht.
Een representatief deel van de gemeenten neemt hieraan deel.
Afgesproken is dat in principe alle onderzoeken binnen dit panel plaats–
vinden, mits het onderzoek aan een aantal voorwaarden voldoet. Slechts
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bij uitzondering wordt hiervan afgeweken. Een van de voorwaarden is het
zodanig aggregeren van de gegevens dat deze niet op individuele
personen herleidbaar zijn. Indien onderzoeken aan deze criteria voldoen
zijn de gemeenten in principe bereid aan het onderzoek mee te werken.

Met deze gang van zaken zijn naar mijn opvatting de mogelijkheden
voor wetenschappelijk onderzoek voldoende gewaarborgd.

Voor wat betreft de gegevensverstrekking aan het CBS verwijs ik naar
het Besluit van 16 juli 1971, Stb. 514, waarin deze gegevensverstrekking
nader is geregeld en waarbij ook de nodige aandacht is besteed aan de
privacy.

Voor de beantwoording van de vraag van de PvdA-fractie met
betrekking tot de gegevensverstrekking door het gemeentebestuur aan
de officier van Justitie verwijs ik naar paragraaf 8.

De fractie van de PvdA gaat er vanuit dat de gegevensuitwisseling
altijd schriftelijk geschiedt en dat voorkomen moet worden dat een
telefonische uitwisseling van gegevens plaatsvindt. De fractie van de
SGP vraagt zich in dit kader af of het niet verstandig is de gegevensuit–
wisseling enkel schriftelijk te laten plaatsvinden opdat de burger in staat
kan worden gesteld te bezien of zijn belangen worden geschaad door de
gegevensverstrekking aan derden dan wel zijn privacy hierdoor wordt
aangetast.

In het wetsontwerp is geen sprake van een eenduidige vorm van
gegevensuitwisseling.

Hiermee wordt beoogd dat gemeenten, aan de hand van hun eigen
vorm van administratie, zelf kunnen kiezen voor welke vorm van
gegevensverstrekking wordt gekozen. Hierbij wijkt de gegevensver–
strekking aan derden niet af van het bepaalde in de WPr: daarin is
vastgelegd dat moet worden aangegeven welke gegevens aan welke
instanties worden uitgewisseld. Alleen bij standaardverstrekkingen kan
een registratie achterwege blijven. Hierbij valt te denken aan gegevens–
uitwisseling met de belastingdienst of een werkgever. De registratie–
houder zal tevens in zijn reglement moeten opnemen op welke wijze de
burger inzage in zijn dossier heeft en daarmee inzage in de gegevensuit–
wisseling tussen de betrokken instantie en derden.

In de registraties van deze instellingen zal, afhankelijk van hun
reglement, melding worden gemaakt van de gegevensverstrekking. De
informatieverstrekking zal in de toekomst in toenemende mate schriftelijk
of geautomatiseerd plaatsvinden. Dit heeft te maken met een systema–
tische en efficiënte wijze van uitwisseling van gegevens.

Telefonische uitwisseling van gegevens zal worden beperkt, mede
doordat gemeenten cliëntgegevens en de wijze van verificatie zichtbaar
moeten vastleggen in het persoonsdossier. Mede gezien de reglementen
van derdenregistraties zal een telefonische gegevensuitwisseling worden
tegengegaan.

De leden van de D66-fractie verzoeken voorbeelden te geven van
situaties waarin B&W niet gehouden zijn tot geheimhouding wanneer zij
uit informatie een gegrond vermoeden hebben dat er een misdrijf is
gepleegd ten nadele van een uitvoeringsorganisatie van sociale zekerheid
of een overheidsorgaan.

Als voorbeelden kunnen genoemd worden:
- Indien B&W over informatie beschikken dat betrokkene naast een

inkomen uit een loondienstverband inkomsten heeft uit een
WW-uitkering.

- Indien blijkt dat er sprake is van regelmatig «zwarte» werkzaam–
heden, welke wellicht niet bij de belastingdienst bekend zijn.

- Indien bij B&W bekend wordt dat betrokkene ook in een andere
gemeente een uitkering ontvangt.

- Indien er een uitkering krachtens de Toeslagenwet door betrokkene
wordt ontvangen terwijl deze niet aangeeft samen te wonen.
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De leden van de fractie van de SGP stellen de vraag waar de grens ligt
tussen overtreding en misdrijf in het geval fraude wordt gepleegd.

De juridische grens tussen overtreding en misbruik is wettelijk bepaald.
In het strafrecht wordt door de wetgever in het Wetboek van Strafrecht
of in een materiewet zoals de ABW, vastgelegd wat omschreven is als
een overtreding en wat als misdrijf.

Met name het element opzet is hierbij van belang om een overtreding
tot de categorie misdrijf te laten behoren.

De leden van de SGP-fractie vragen ook waarom die bevoegdheid om
mededeling te doen aan de betreffende instantie van de sociale verzeke–
ringen of van een overheidsorgaan bij een gegrond vermoeden van een
misdrijf dat is gepleegd ten nadele van zo'n orgaan niet ook geldt bij een
gegrond vermoeden van overtreding. Zij zien liever dat ook de
bevoegdheid omgezet wordt in een verplichting. Ook de leden van de
PvdA-fractie vragen of het niet beter zou zijn het woord bevoegd te
vervangen door het woord verplicht.

Nieuw voor de uitvoering is de duidelijke aandacht die met deze
bevoegdheid gelegd wordt bij de wederzijdse informatieverstrekking bij
een vermoeden van misbruik op elkaars terrein. De regeling zoals hier
neergelegd is in de allereerste plaats bedoeld om mogelijk te maken dat
benadeelde organen hiervan op de hoogte mogen worden gesteld. Indien
die bevoegdheid immers niet in de wettelijke regeling zou zijn
opgenomen, zouden de mogelijkheden om effectief op te treden met
name bij veei omvattende fraudezaken te zeer worden beperkt. Dit
laatste geeft ook aan waarom het artikel een overtreding niet opneemt
en zich beperkt tot een misdrijf. Het is namelijk niet de bedoeling dat
instanties die met inkomensoverdrachten bezig zijn, elkaars regelingen in
detail controleren. Het opleggen van de verplichting tot het inlichten van
een andere instantie zou lijken op de aangifteplicht bij het Openbaar
Ministerie zoals artikel 162, eerste lid onder c en vierde lid, van het
Wetboek van Strafvordering die kent. Dit artikel verplicht immers de
uitvoeringsinstanties aangifte te doen van door hen ontdekte fraude.

In de hier bedoelde situatie is er evenwel sprake van een vermoeden
van fraude.

Uitgaande van de wil om de zorgvuldigheid van de gegevensver–
strekking zo groot mogelijk te laten zijn, dient er voor te worden gewaakt
dat gegevens worden uitgewisseld ten aanzien waarvan twijfel bestaat
over de juistheid of volledigheid.

Indien uitkeringsinstanties de plicht wordt opgelegd om bij een
vermoeden van fraude ten koste van een ander orgaan, hiervan het
andere orgaan in kennis te stellen, zal dit er waarschijnlijk toe leiden dat
men ook terughoudender wordt in de beoordeling of er inderdaad
gesproken kan worden van een vermoeden van fraude. Het uitvoerings–
orgaan beschikt immers, in tegenstelling tot het Openbaar Ministerie niet
voldoende over de middelen om dit oordeel ondubbelzinnig te geven.
Een verplichting zal daarom contraproductief kunnen werken. Op de
thans geredigeerde wijze kan de wettelijke bevoegdheid ervoor zorgen
dat dit middel effectief kan zijn.

De leden van de GPV-fractie constateren dat nieuw is een geclausu–
leerde geheimhoudingsbepaling zodat slechts gegevens verstrekt mogen
worden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de desbetreffende
wetten. Het is naar het oordeel van deze leden duidelijk dat gegevens
betreffende godsdienst, ras of politieke gezindheid in het kader van dit
wetsvoorstel volstrekt irrelevant zijn en dus niet verstrekt behoren te
worden. Het lid van de RPF-fractie merkt daarbij op dat gemeenten
weliswaar de bevoegdheid niet onthouden moet worden om te beoor–
delen of het geven van informatie de persoonlijke levenssfeer van de
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betrokkenen niet onevenredig zal schaden, maar dat het van cruciaal
belang is wat concreet onder het begrip «niet onevenredig» moet worden
verstaan. Ook de leden van de PvdA-fractie vragen om een nadere
uiteenzetting hieromtrent.

Het vereiste van de toetsing dat geen onevenredige schade zal plaats–
vinden betekent dat ook indien de verkrijging van gegevens op zichzelf
zou passen bij de goede vervulling van de taak van de vragende instantie,
de verstrekking moet worden geweigerd, indien dit de persoonlijke
levenssfeer van de betrokkene onevenredig zou schaden. De bepaling
van de mate van onevenredigheid berust op een belangenafweging. De
afweging zal daarbij gaan over uitwisseling van gegevens nodig voor de
taak van de ontvangende instantie of noodzakelijk voor het beleid dat is
gericht op fraudebestrijding, afgezet tegen het belang van het recht op
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkene.

Daarnaast moet zekerheid bestaan bij de GSD over de betrouw–
baarheid en volledigheid van de gegevens, voordat tot verstrekking kan
worden overgegaan.

Gegevens betreffende godsdienst, ras of politieke gezindheid zullen
hier niet van belang zijn. Indien verstrekking daarvan toch zou moeten
plaatsvinden, dan dient dit te gebeuren met medewerking van de betrok–
kenen.

8. Gegevensuitwisseling gemeenten-vreemdelingendienst

In het voorlopig verslag menen het lid van de RPF-fractie en de leden
van de PvdA-fractie dat sprake is van verstrekking van gegevens aan de
officier van Justitie. Dit Is evenwel niet het geval. Voor de goede orde zij
erop gewezen dat de regeling in het wetsvoorstel met betrekking tot
gegevensuitwisseling tussen gemeenten en vreemdelingendiensten het
oog heeft op het verschaffen van informatie aan de Minister van Justitie
en het hoofd van plaatselijke politie ten behoeve van de uitvoering van
de Vreemdelingenwet.

De leden van de fractie van D66 hebben een aantal vragen met
betrekking tot de in het wetsvoorstel opgenomen bevoegdheid van het
college van B en W om uit eigen beweging gegevens te verstrekken aan
de vreemdelingendienst. Deze leden vragen of bij verstrekking van
gegevens uit eigen beweging niet het gevaar bestaat dat inbreuk wordt
gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen, aangezien
gemeentelijke sociale diensten op die manier actief betrokken kunnen
worden bij het vreemdelingenbeleid. Daarnaast vragen zij of het college
van B en W bij verstrekking van gegevens uit eigen beweging daartoe
toestemming moet vragen aan de vreemdeling en of de gemeentelijke
sociale dienst een soort opsporingsinstantie wordt. Tenslotte vraagt de
fractie van D66 de regering nader te beargumenteren waarom is gekozen
voor de verstrekking van gegevens uit eigen beweging.

Door het lid van de RPF-fractie wordt gevraagd of het deel van de
Commissie Sociale Voorzieningen van de SER, dat de gegevensver–
strekking aan de vreemdelingendienst afwijst omdat die niet noodzakelijk
is voor een juiste uitvoering van de ABW, IOAW en IOAZ, daarin gelijk
heeft.

Het kabinet staat een geïntegreerd vreemdelingenbeleid voor. Dit
houdt onder meer in dat illegaal verblijf niet mag worden bestendigd
door het verstrekken van uitkeringen aan illegale vreemdelingen. Ander–
zijds is dit beleid erop gericht de vreemdelingendiensten in staat te
stellen tegen te gaan dat vreemdelingen in Nederland verblijven, zonder
dat wordt voldaan aan de eisen die aan het (voortgezet) verblijf worden
gesteld in de Vreemdelingenwet en in het terzake gevoerde beleid.
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Daartoe is het noodzakelijk dat de vreemdelingendiensten beschikken
over alle relevante informatie voor de uitvoering van de Vreemdelin–
genwet. Dat betreft onder meer de situatie waarin de verblijfsstatus
afhankelijk is gesteld van het al dan niet een beroep doen op de
openbare kas. Om die reden gaat het wetsvoorstel uit van een
verplichting om desgevraagd informatie aan de vreemdelingendienst te
verstrekken.

Daarnaast is in het wetsvoorstel voorzien in de bevoegdheid uit eigen
beweging gegevens te verstrekken. De gegevensverstrekkingen bevor–
deren dat de vreemdelingendienst over relevante informatie beschikt bij
de beoordeling van het verblijfsrecht van een vreemdeling. Dit kan tot
gevolg hebben dat het beroep op de uitkering leidt tot verlies van de
verblijfstitel. Deze bepaling is dus mede van belang voor het terug–
dringen van onbedoeld gebruik van sociale-zekerheidsuitkeringen. Het is
derhalve zowel uit oogpunt van vreemdelingenbeleid als van bijstands–
verlening van belang dat de vreemdelingendienst over adequate infor–
matie beschikt.

De informatieverstrekking aan de vreemdelingendienst vindt overigens
niet plaats, indien de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen
daardoor onevenredig wordt geschaad. Het belang dat de vreemdelin–
gendienst erbij heeft om over adequate informatie te beschikken moet
worden afgewogen tegen het belang dat de vreemdeling erbij kan
hebben dat aan de vreemdelingendienst geen informatie wordt verstrekt.

Gegeven het geïntegreerd vreemdelingenbeleid is het uitgangspunt bij
deze afweging dat - bij ontstentenis van bijzondere individuele omstan–
digheden - in het algemeen geen sprake is van een onevenredige inbreuk
op de persoonlijke levenssfeer van de vreemdeling, indien de door de
sociale dienst te verstrekken informatie consequenties kan hebben voor
de verblijfsstatus van de desbetreffende vreemdeling.

Voor de verstrekking van gegevens uit eigen beweging is in het
wetsvoorstel de toestemming van de vreemdeling niet vereist. De
bijzondere regeling in het wetsvoorstel gaat voor op het verstrekkingen–
regime van de Wet persoonsregistraties, dat van toepassing zou zijn
zonder nadere wettelijke regeling.

Het is voor het overige een kwestie van behoorlijk bestuur dat de
betrokkene wordt geïnformeerd over de wijze waarop door de gemeente
met de op hem betrekking hebbende gegevens wordt omgegaan. Dit
omvat zowel de herkomst van de gegevens als de bevoegdheid of
verplichting tot verstrekking aan derden.

Het is niet zo dat de gemeentelijke sociaie dienst hiermee een soort
opsporingsinstantie wordt. De verplichting c.q. de bevoegdheid tot infor–
matieverstrekking verplicht de GSD-ambtenaren niet om gerichte activi–
teiten te ontplooien met betrekking tot de opsporing van illegale vreem–
delingen. De verstrekking aan de vreemdelingendienst beperkt zich
immers tot informatie die - in het kader van de uitvoering van ABW,
IOAW en IOAZ - bij de gemeentelijke sociale dienst reeds bekend is.

De leden van de SGP-fractie staan in beginsel positief ten opzichte van
de mogelijkheid dat gemeenten gegevens kunnen opvragen bij de vreem–
delingendienst en vragen of er gegevens bekend zijn over de mate
waarin door illegale buitenlanders gebruik wordt gemaakt van voorzie–
ningen als de ABW. Het lid van de fractie van de RPF vraagt of de
verstrekking van bijstand aan een illegaal hier verblijvende vreemdeling
een juiste uitvoering van de ABW is.

Ter voorkoming van misverstand wordt erop gewezen dat de gemeente
bij de uitvoering van de ABW, IOAW en IOAZ ook thans gegevens
omtrent de verblijfsstatus van een vreemdeling kan opvragen bij de
vreemdelingendienst. De voorgestelde regeling is, zoals vermeld in
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paragraaf 6 van de Memorie van Toelichting, in feite een formalisering
van de bestaande praktijk.

Op grond van art. 84 lid 4 ABW kan aan een illegaal in Nederland
verblijvende vreemdeling alleen bijstand worden verleend indien sprake
is van een acute noodsituatie. Hieronder wordt bij de uitvoering van de
ABW verstaan een situatie die van levensbedreigende aard is of blijvend
ernstig letsel of invaliditeit tot gevolg kan hebben. Indien in dergelijke
situaties bijstand wordt verleend is sprake van een juiste uitvoering van
de ABW. In andere situaties wordt geen bijstand verleend.

De leden van de fractie van de SGP vragen welke gevolgen de
mogelijkheid om gegevens op te vragen bij de vreemdelingendienst heeft
voor het karakter van het sociaal-fiscaal nummer. Deze leden vragen zich
met name af of het neutrale karakter dat het sociaal-fiscaal nummer nu
heeft, namelijk een louter administratief gegeven waaraan geen rechten
en verplichtingen gekoppeld zijn, gehandhaafd blijft, of dat het
sociaal-fiscaal nummer meer dan voorheen voor betrokkenen de status
zal krijgen van een bewijs dat men legaal in Nederland verkeert.

De Minister van Justitie heeft - mede namens de Minister van Binnen–
landse Zaken en de Staatssecretarissen van Financiën en Sociale Zaken
en Werkgelegenheid - in zijn brief van 4 juni 1991 de Tweede Kamer
medegedeeld dat hij het ongewenst acht om sociaal-fiscale nummers te
verstrekken aan illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen
(Kamerstukken II, 1990-1991, 22 146, nr. 3). Daarom wordt thans
gewerkt aan een regeling die inhoudt dat de belastingdienst aan
niet-EG-onderdanen nog uitsluitend sociaal-fiscale nummers verstrekken
zal, nadat de vreemdelingendienst heeft verklaard dat het de betrokken
vreemdeling is toegestaan in Nederland te verblijven. Deze maatregel zal
echter geen direct effect hebben ten aanzien van vreemdelingen die
reeds over een sociaal-fiscaal nummer beschikken of wier verblijf eerst
na de toekenning van dat nummer illegaal is geworden. Om die reden
mag aan het beschikken over een sociaal-fiscaal nummer niet de
conclusie worden verbonden dat de betrokkene legaal in Nederland
verblijft, dan wel gerechtigd is in Nederland te werken. Aan het
sociaal-fiscaal nummer zijn - ook na de toets op het verblijfsrecht die
aan de verstrekking van het sociaal-fiscaal nummer voorafgaat - geen
rechten en verplichtingen gekoppeld. Aan illegaal in Nederland verblij–
vende vreemdelingen is het niet toegestaan arbeid te verrichten. Dit zal
ook gelden wanneer een legale in Nederland verblijvende vreemdeling
zijn verblijfstitel verliest en in feite illegaal wordt. Om te voorkomen dat
door de genomen maatregelen de schijnlegitimiteit van het
sociaal-fiscaal nummer zou worden versterkt, zal bij de verstrekking van
een sociaal-fiscaa! nummer worden aangegeven dat aan het beschikken
over een sociaal-fiscaal nummer niet de conclusie mag worden
verbonden dat de betrokkene legaal in Nederland verblijft, dan wel dat
het hem zou zijn toegestaan arbeid te verrichten.

De leden van de fractie van de SGP vragen 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 sociaal-fiscaal nummer en zo eerder in een
zwart circuit terechtkomen.

De verstrekking van gegevens door de vreemdelingendienst aan de
gemeente dient de uitvoering van de ABW en staat los van de vraag of
de illegale vreemdeling een sociaal-fiscaal nummer aanvraagt. Wel kan
de informatie die de belastingdienst aan de vreemdelingendienst vraagt
voorafgaand aan de verstrekking van een sociaal-fiscaal nummer, voor
illegale vreemdelingen aanleiding vormen af te zien van de aanvraag van
een sociaal-fiscaal nummer.
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Teneinde zoveel mogelijk te voorkomen dat deze vreemdelingen als
gevolg daarvan vaker dan voorheen zwart gaan werken, dus arbeid gaan
verrichten zonder dat belasting of premies worden ingehouden, dient
tegelijkertijd het verschijnsel van de illegale tewerkstelling te worden
aangepakt. In de kabinetsreactie op het advies van de commissie
Zeevalking (Kamerstukken II, 1990-1991, 22 146, nr. 1) zijn op dit punt
nadere maatregelen aangekondigd. Daarbij kan onder meer worden
gewezen op de beoogde wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de
Wet arbeid buitenlandse werknemers, waarin de sancties op illegale
tewerkstelling van vreemdelingen worden aangescherpt.

9. Privacy-toets

Leden van D66 menen dat regels omtrent de gevallen waarin en de
wijze waarop in ieder geval gegevens dienen te worden verstrekt, uitein–
delijk een grotere rechtszekerheid zullen geven als deze bij amvb worderi
gesteld dan wanneer wordt volstaan met het door de VNG ontworpen
hulpmiddel van het model Privacy-reglement. In hoofdstuk 5 is hier
uitgebreid op ingegaan. Voor wat betreft de vraag om toezending van het
model «privacy-reglement» van de VNG is bedoeld model Privacy–
reglement als bijlage meegezonden'.

10. Voorlichting

De leden van de PvdA-fractie vragen of er al gesprekken met de VNG
of gemeenten zelf hebben plaatsgevonden inzake de voorlichting over de
doelstelling, achtergrond en invoering van het sociaal-fiscaal nummer bij
gemeenten. De leden van de D66-fractie vragen of de regering van
mening is dat er landelijk voorlichtingsmateriaal dient te komen waarin
burgers volledig worden geïnformeerd over de betekenis van het
sociaal-fiscaal nummer.

Het kabinet van plan om in samenwerking met de Stuurgroep
Voorlichting Persoonsregistraties voorlichting te verzorgen aan burgers
en uitvoerders.

Met de Stuurgroep is reeds een eerste contact geweest, waarin
besproken is of het mogelijk zal zijn om een brochure te maken in de
trant van de brochure over de Wet persoonsregistraties en de onlangs
verschenen brochure «Uw sociale zekerheid bij de registratie van
persoonlijke gegevens». Verdere plannen zijn thans In studie, waarbij de
wens tot een ruime bekendheid van het gebruik van het sociaal-fiscaal
nummer de leidraad is. Hierbij zullen ook VNG en Divosa worden
betrokken.

11. Financiële aspecten

Het lid van de RPF-fractie vraagt of het juist is te stellen dat het
verkrijgen van een grotere zekerheid voor de juiste vaststelling van uitke–
ringen in feite (grotendeels) synoniem is met het bestrijden van misbruik
en oneigenlijk gebruik van sociale zekerheidsregelingen. 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?

In antwoord op deze vragen merk ik allereerst op dat het verkrijgen van
een grotere zekerheid voor de juiste vaststelling van uitkeringen in de
praktijk zowel kan leiden tot een hogere als tot een lagere uitkering.
Voorzover het onderhavige wetsvoorstel zal leiden tot correcties op
onbewust door de cliënt verstrekte niet juiste informatie is aangenomen

Ter inzage gelegd op de bibliotheek.
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dat het saldo effect van deze correcties op het bedrag aan uitkeringen
nihil zal zijn. Bij de berekening van de financiële effecten is om
voornoemde reden dan ook uitsluitend rekening gehouden met een
vermindering van het misbruik en oneigenlijk gebruik van de sociale
zekerheidsregelingen uit hoofde van het opsporen van bewust door de
cliënten verstrekte onjuiste informatie. Op het al dan niet synoniem zijn
met bestrijding van en oneigenlijk gebruik is reeds ingegaan in de
inleiding.

Het lid van de RPF-fractie vraagt voorts waarom vooraf f5 miljoen uit
het Gemeentefonds wordt gelicht.

Als direct gevolg van het met de invoering van het sociaal-fiscaal
nummer door het Rijk gecreëerde instrumentarium zullen bij een
adequate toepassing door de gemeenten bij de uitvoering van de
Algemene Bijstandswet en andere daarmee verwante sociale zekerheids–
regelingen de uitgaven met f50 miljoen dalen.

Overeenkomstig de in het bestuursakkoord tussen het Rijk en de VNG
opgenomen bepalingen zal het met deze daling overeenkomende
gemeentelijk aandeel van 10 %, zijnde f 5 miljoen, aan het Gemeente–
fonds worden onttrokken.Tegelijkertijd wordt voor uitvoeringskosten f 10
miljoen toegevoegd aan het Gemeentefonds. De wijze waarop deze f 10
miljoen ter stimulering van de informatie-uitwisseling zal worden besteed
is voorbehouden aan de gemeenten. Derhalve kan dan ook niet worden
aangegeven in welke mate gemeenten dit bedrag zullen aanwenden voor
materiële uitgaven (bijvoorbeeld voor het opzetten en/of uitbreiden van
de geautomatiseerde informatie-uitwisseling) dan wel voor uitgaven in de
personele sfeer.

Ten slotte zij het lid van de RPF-fractie meegedeeld dat in paragraaf
12 van de memorie van toelichting is vermeld dat ongeveer vier jaar na
het van kracht worden van de regelgeving evaluatie plaats zal vinden van
de financiële effecten. Bij een invoeringsdatum van het onderhavige
wetsvoorstel in het begin van 1992 ligt een evaluatie van deze effecten
omstreeks begin 1996 in de rede.

De leden van de fractie van de SGP zijn benieuwd naar gegevens over
de invoering van het sociaal-fiscaal nummer door de bedrijfsvereni–
gingen.

De invoering van het sociaal-fiscaal nummer bij de bedrijfsvereni–
gingen kan niet los worden gezien van de invoering van de verzekerden–
administratie (VZA) bij deze uitvoeringsorganen. De invoering van de
VZA heeft geleid tot een terugdringing van het oneigenlijk gebruik en het
misbruik van de sociale verzekeringen. Dit komt niet alleen door de
opsporing van het grotere aantal gevallen van onterechte samenloop
maar ook door de preventieve werking die uitgaat van de toegenomen
informatie-uitwisseling. Naar verwachting zal de SVr bij de evaluatie van
de werking van de VZA hierop nader ingaan.

Artikelsgewijze opmerkingen

Artikel 1, artikel 84d

De leden van de PvdA-fractie vragen zich af of de in het wetsvoorstel
opgenomen nieuwe acht artikelen in plaats van het oude artikel 84d niet
tot een te uitgebreide en daardoor wellicht ingewikkelde regelgeving
leidt.

De inrichting van dit wetsvoorstel beoogt juist meer dan voorheen
duidelijk te maken op welke wijze het proces van gegevensverzameling–
en uitwisseling en de daarbij behorende bescherming van de persoonlijke
levenssfeer zijn vorm gegeven. Deze uitbreiding van het aantal artikelen
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in de wet leidt naar de mening van het kabinet juist tot meer duide–
lijkheid en dus tot betere uitvoerbaarheid van de regelgeving.

De leden van deze fractie vragen zich verder af wat nu precies de
argumenten zijn om de verplichting vooraf van het in kennis stellen van
de betrokkene inzake het informeren bij derden te laten vervallen.

De ontwikkeling van rechten en plichten van uitkeringsinstantie en
cliënt die besloten ligt in dit wetsvoorstel maken naar de mening van het
kabinet een expliciete verplichting tot in kennis stelling overbodig. Hierbij
speelt ook mee dat op nakoming van de in de huidige geldende wet
opgenomen verplichting geen enkele sanctie was gezet. Nu de Wet
persoonsregistraties de cliënt een aantal rechtswaarborgen en rechts–
middelen verschaft, wordt de instandhouding van zo'n regel overbodig
geacht.

Artikel 1, artikel 84f

De leden van de PvdA-fractie vragen evenals het lid van de RPF-fractie
om een nadere uiteenzetting over wat met «niet onevenredig» wordt
bedoeld.

Voor het antwoord op deze vraag zij verwezen naar paragraaf 7, waar
een uiteenzetting is gegeven over de belangenafweging tussen de
noodzaak de gegevens op te vragen en de persoonlijke levenssfeer van
betrokkene.

Artikel 1, artikel 84g

De leden van de SGP-fractie alsook die van de PvdA vragen of het niet
beter zou zijn het woord bevoegd te vervangen door het woord verplicht.

Antwoord op deze vraag is eveneens gegeven in paragraaf 7, waar
deze leden dit aan de orde hebben gesteld in het kader van gegevensuit–
wisseling en geheimhouding.

Artikel 1, artikel 84j

De leden van de fractie van het GPV vragen hoe de toelichting bij dit
artikel, waarin staat dat het gebruik van het sociaal-fiscaal nummer voor
informatieverstrekking aan de vreemdelingendienst nadrukkelijk is uitge–
zonderd, spoort met de brief van de Minister van Justitie van 4 juni
1991(22 146, nr 3) waarin staat dat het sociaal-fiscaal nummer direct na
verstrekking door de belastingdienst ook zal worden opgenomen in de
registratie van de vreemdelingendiensten. Daarnaast vragen deze leden
wat de zin van deze registratie is als informatieverstrekking nadrukkelijk
is uitgezonderd.

Het wetsvoorstel heeft (onder meer) betrekking op de verstrekking van
gegevens door de gemeente aan de vreemdelingendienst en omgekeerd.
Bij die verstrekkingen zal geen gebruik worden gemaakt van het
sociaal-fiscaal nummer.

De Minister van Justitie heeft de Tweede Kamer in zijn brief van 4 juni
1991 medegedeeld dat hij het - totdat de belastingdienst via de GBA
kan nagaan of aan een vreemdeling een sociaal-fiscaal nummer mag
worden verstrekt - voorlopig noodzakelijk acht dat de vreemdelingen–
diensten informatie aan de belastingdienst gaan verschaffen over de
verblijfsstatus van een vreemdeling. Die informatie is van belang om te
voorkomen dat aan illegale vreemdelingen een sociaal-fiscaal nummer
wordt toegekend.
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Registratie van een eenmaal toegekend sociaal-fiscaal nummer in de
vreemdelingenadministratie vindt plaats om toekomstige wijzigingen in
de verblijfsstatus aan de belastingdienst te kunnen doorgeven. Op die
gegevensverstrekking heeft het onderhavige wetsvoorstel echter geen
betrekking.

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