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Wijziging van de Algemene Bijstandswet, de
Wet inkomensvoorziening oudere en
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inzake de uitwisseling van gegevens (invoering
sociaal-fiscaal nummer gemeenten)
EINDVERSLAG
Vastgesteld 8 november 1991

Na kennisneming van de memorie van antwoord zijn in de vaste
Commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid1 nog enkele vragen
gesteld en opmerkingen gemaakt. Indien de regering deze tijdig zal
hebben beantwoord, acht de Commissie de openbare beraadslaging
voldoende voorbereid.

1. Inleiding

De leden van de fracties van CDA en PvdA hadden met instemming
kennisgenomen van de memorie van antwoord. Doch evenals de leden
van de fracties van D66 en SGP hadden zij de behoefte nog enkele
nadere vragen te stellen en opmerkingen te maken.

Naar aanleiding van de inleidende paragraaf van de memorie van
antwoord, wilden de leden van de PvdA-fractie de volgende vragen
stellen.

Allereerst legden deze leden een relatie tussen het onderhavige
wetsvoorstel en het wetsvoorstel tot wijziging van de Gemeentewet met
betrekking tot de materiële belastingbepalingen (kamerstuk 21 591),
waar in de memorie van toelichting op blz. 66 wordt gesteld dat
gemeenten in het algemeen niet beschikken over gegevens waaruit de
draagkracht van hun inwoners kan worden afgeleid. Hadden zij, zo
vervolgden deze leden, het thans aan de orde zijnde wetsvoorstel goed
begrepen dat, door middel van invoering van het sociaal-fiscaal nummer
voor gemeenten, de door de cliënt zelf verstrekte gegevens wel geveri–
fieerd kunnen worden, zo ook de gegevens waaruit de draagkracht blijkt?

In de memorie van antwoord meldt de regering dat door de uitbreiding
van de informatieplicht met de ministers van VROM en 0. en W. en door
de problematiek van de gegevensuitwisseling tussen gemeentelijke
sociale diensten en vreemdelingendiensten de voorbereiding van het
onderhavige wetsvoorstel meer tijd heeft gekost dan zich vooraf liet
aanzien. Wat is hiervan de reden, zo vroegen de leden van de
PvdA-fractie zich af.

Verder wordt in de memorie van antwoord gemeld dat uitbreiding van
de gebruikersgroep van het sociaal-fiscaal nummer met de arbeidsbu–
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reaus wordt overwogen. Waarom wordt dit nü overwogen, zo vroegen de
leden van de PvdA-fractie, waarom is dit niet eerder gebeurd? W:. zal bij
een dergelijke uitbreiding de procedure zijn?

2. Uitgebrachte adviezen

De leden van de fractie van D66 hadden kennisgenomen van de
opmerking dat alle genoemde instanties in de voorgestelde artikelen 84e
en 84h desgevraagd verplicht zijn om informatie aan burgemeester en
wethouders te verstrekken. Daarbij hadden zij nog wel enkele vragen met
betrekking tot het feit dat burgemeester en wethouders eveneens aan de
genoemde instanties desgevraagd verplicht zijn om op hun beurt infor–
matie te verschaffen. De hier aan het woord zijnde leden zagen niet in
dat het voor een goede uitvoering van de ABW, IOAW en IOAZ noodza–
kelijk is dat burgemeester en wethouders verplicht worden om informatie
aan de Kamer van Koophandel te verstrekken danwel hiertoe uit eigen
beweging kunnen besluiten. Op dit punt zagen de leden van de
D66-fractie dan ook graag een nadere toelichting tegemoet.

3. Gebruik van het sociaal-fiscaal nummer

De leden van de CDA-fractie misten nog steeds de door de regering
toegezegde nota over de koppeling van de diverse gegevensbestanden.
Zij achtten het wenselijk vanwege de relaties van deze nota met en de
gevolgen ervan voor het onderhavige wetsvoorstel kennis te kunnen
nemen van deze nota alvorens tot openbare beraadslaging over het
onderhavige wetsvoorstel over te gaan.

4. Sociaal-fiscaal nummer en de gemeentelijke basisadmini–
stratie persoonsgegevens (GBA)

Hadden de leden van de PvdA-fractie goed begrepen dat integratie van
het sociaal-fiscaal nummer met de GBA-persoonsgegevens wat de
regering betreft niet zal plaatsvinden, althans niet op korte termijn?
Overigens hadden deze leden uit de memorie van antwoord niet kunnen
opmaken op welke wijze naar het oordeel van de regering automatisering
van de persoonsinformatie bij de gemeenten moet plaatsvinden.

De leden van de fractie van D66 waren van mening dat aan die
mogelijke integratie niet alleen praktische maar ook principiële bezwaren
verbonden zijn. De hier aan het woord zijnde leden wilden wijzen op de
behandeling van het wetsvoorstel Invoering sociaal-fiscaal nummer
(kamerstuk 20 854) waarbij zij zich reeds zeer terughoudend opstelden
ten aanzien van de mogelijke toekomstige integratie van het sofi-nummer
met het A-nummer van het GBA. De motie-De Leeuw c.s. (kamerstuk 20
854, nr. 20) was dan ook niet door de hier aan het woord zijnde leden
gesteund. De leden van de D66-fractie waren nog steeds geen
voorstander van een dergelijke integratie. Zij begrepen dat de regering
voornemens is om eind 1993/begin 1994 deze problematiek nader te
bezien. Op dat moment willen deze leden graag met de regering van
gedachten wisselen over zowel de praktische als de principiële aspecten
van een mogelijke integratie van het sofi-nummer en het A-nummer van
de gemeentelijke basisadministratie.

5. Aard van de uit te wisselen gegevens

De leden van de CDA-fractie hadden in het voorlopig verslag het
ontbreken van een beroepsmogelijkheid aan de orde gesteld tegen de
achtergrond van het volgende. Zij konden ermee instemmen dat geen
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centrale limitatieve opsomming gegeven wordt van gegevens, die door
burgemeester en wethouders opgevraagd of verstrekt kunnen worden,
om de uitvoeringspraktijk niet voor onvoorziene problemen te plaatsen.
Zij vroegen zich wel af, of er niet een soort beroepsmogelijkheid zou
moeten komen om te vermijden dat er vanuit een zekere willekeur
lacunes in de informatievoorziening zouden kunnen ontstaan. De regering
ging in de memorie van antwoord in op het wel of niet bereid zijn de op
grond van het wetsvoorstel gevraagde informatie te verstrekken. Het
wetsvoorstel kent echter geen eenduidigheid op dit punt, omdat het nu
juist geen centrale limitatieve opsomming van te verstrekken gegevens
kent. Het kwam deze leden voor dat de regering niet was ingegaan op
het kernpunt van hun argumentatie en zij nodigden haar uit alsnog
daarop in te gaan.

De leden van de fractie van D66 hadden reeds eerder gewezen op het
belang van een goede bescherming van de persoonüjke levenssfeer van
betrokkenen ingeval van een verplichting tot gegevensverstrekking.
Zodoende is het plaatsvinden van een zogenaamde privacytoets van
groot belang. Dat was de reden waarom zij pleitten voor het door middel
van een Algemene Maatregel van Bestuur aangeven van de gevallen
waarin en de wijze waarop gegevensverstrekking in ieder geval dient
plaats te vinden.

De leden van de fractie van D66 hadden er begrip voor dat in het
wetsvoorstel geen limitatieve opsomming wordt gegeven van gegevens
die opgevraagd of verstrekt kunnen worden. Het gestelde «noodzakelijk–
heidscriterium» is daarentegen wel erg vaag. Van instantie tot instantie
en van gemeente tot gemeente kan men immers van mening verschillen
over de vraag welke gegevens men noodzakelijkerwijs nodig heeft voor
een goede uitvoering van de hier aan de orde zijnde sociale zekerheidsre–
gelingen. Zodoende bleven de leden van de D66-fractie van mening dat
het wenselijk is om via een algemene maatregel van bestuur nadere
regels te stellen omtrent de gevallen waarin en de wijze waarop in ieder
geval gegevens verstrekt dienen te worden. «Kunnen» zou dan ook
vervangen moeten worden door «worden», zo meenden deze leden.
Anders dan de regering waren deze leden van mening dat de uitwerking
van deze algemene maatregel van bestuur niet op onoverkomelijke
problemen hoeft te stuiten. Het gaat toch immers om verstrekkingen
waarvan te voorzien is dat deze plaats zullen vinden tussen bepaalde
organisaties?

Ook de leden van de SGP-fractie bleven van mening dat het wenselijk
is dat in een algemene maatregel van bestuur wordt aangegeven in
welke gevallen gegevens kunnen worden overgedragen en op welke
wijze. Omdat met gegevensoverdracht aspecten van privacy aan de orde
kunnen zijn, vonden deze leden het aspect van rechtszekerheid van groot
belang. Mogelijk dat de uitwerking van de algemene maatregel van
bestuur op veel problemen stuit. Maar juist omdat er nog veel onduidelijk
is over de structuur van informatiestromen en de wijze van gegevensuit–
wisseling, vonden deze leden een wettelijke regeling van belang.

6. Informatieverplichting

De leden van de CDA-fractie hadden geconstateerd dat het onder–
havige wetsvoorstel op enkele onderdelen afwijkt van eerdere regel–
geving in de wet Invoering sociaal-fiscaal nummer. Deze leden konden
daarmee instemmen, maar zij vroegen zich daarbij nog wel het volgende
af. Systematisch wordt nu een reeks met naam genoemde instanties
vermeld die informatieplichtig zijn aan burgemeester en wethouders. In
de huidige regelgeving ontbreekt deze. Deze leden waren benieuwd naar
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een andere motivering van het opnemen van een dergelijke expliciete
reeks. Zagen zij het goed, dan noopt in de toekomst elke mogelijke
uitbreiding tot wetswijziging in de onderhavige danwel in andere wetten.
Graag nodigden zij de regering uit expliciet op dit punt in te gaan.

De leden van de fractie van D66 hadden nog een vraag met betrekking
tot de informatieverplichting tussen ziekenfondsen en burgemeester en
wethouders. Het was de hier aan het woord zijnde leden niet geheel
duidelijk welke relevante gegevens er nu specifiek bij de ziekenfondsen
aanwezig zijn die van belang zouden kunnen zijn voor de gemeentelijke
sociale diensten. Deze gegevens zijn toch ook voorhanden bij de rijksbe–
lastingdienst? Kan de regering een nadere toelichting geven op de
noodzaak van gegevensuitwisseling tussen gemeentelijke sociale
diensten en ziekenfondsen?

7. Gegevensuitwisseling en geheimhouding

De verantwoordelijkheid voor gegevensverstrekking ten behoeve van
onderzoek en statistiek wordt bij het gemeentebestuur gelegd. De leden
van de CDA-fractie hadden daar moeite mee. Zij verwezen naar hun
argumentatie in het voorlopig verslag. De regering pareert de bezwaren
met het argument, dat een zogenaamd GSD-panel beleidsmatig
onderzoek mogelijk gaat maken, steekproefsgewijs en met aggregatie
van persoongegevens. Zij konden zich echter op basis van deze korte
mededeling onvoldoende een voorstelling maken van wat dat GSD-panel
nu precies is en wel of niet doet en of dat voldoende is voor het
benodigde onderzoek en de statistiek. Zij nodigden de regering uit ten
aanzien van dit punt een meer uitvoerige argumentatie te geven.

Ook de leden van de PvdA-fractie vroegen de regering nadere
argumenten aan te dragen voor het besluit om de beoordeling van de te
verstrekken gegevens over te laten aan de verstrekker van de gegevens,
namelijk de gemeente, en er niet voor te kiezen om ook bij gegevensver–
strekking ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek de
persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen te beschermen. Wijzen naar
de eigen beleidsvrijheid van gemeenten kwam de aan het woord zijnde
leden in dit principiële geval wat mager voor.

Met betrekking tot de geheimhoudingsplicht en de ontheffingsbepaling
vroegen de leden van de PvdA-fractie of zij goed hadden begrepen dat
aan het derde lid van artikel 84f slechts een bevoegdheid kan worden
ontleend door de gemeente en niet door andere instanties, dus ook niet
door bijvoorbeeld de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Op het punt van de gegevensuitwisseling tussen instanties waaronder
burgemeester en wethouders had de regering de leden van PvdA-fractie
niet geheel kunnen overtuigen. Deze leden bleven van mening dat telefo–
nische uitwisseling van gegevens ongewenst is. De memorie van
antwoord meldt dat informatieverstrekking in de toekomst in toene–
mende mate schriftelijk of geautomatiseerd zal plaatsvinden en dat
telefonische uitwisseling van gegevens beperkt zal worden. Mogelijk blijft
dit echter wel. Hoe denkt de regering te voorkomen dat van deze manier
van gegevensuitwisseling misbruik wordt gemaakt, zo vroegen deze
leden.

Reeds in het voorlopig verslag hadden de leden van de fractie van D66
gevraagd om een nadere uiteenzetting waarom de bevoegdheid tot
ontheffing van het geheimhoudingsverbod ten behoeve van wetenschap–
pelijk onderzoek moet worden neergelegd bij de gemeenteraad in plaats
van bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De aan het
woord zijnde leden wezen er op dat het neerleggen van de bevoegdheid
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tot ontheffing weleens zou kunnen leiden tot zo'n 650 verschillende
beoordelingen over de vraag of tot ontheffing van de geheimhoudings–
plicht wordt overgegaan. Een en ander zou een uniformiteit van regel–
geving wel zeer in de weg staan. Bovendien bestaat daarmee de
mogelijkheid dat de beoordeling van de vraag of het geven van infor–
matie «de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen niet onevenredig
zal schaden» op verre van eenduidige manier zal plaatsvinden.

De leden van de fractie van D66 waren benieuwd wat een «represen–
tatief deel van de gemeenten» dat deelneemt aan een zogenaamd
GSD-panel concreet betekent. Hoeveel procent van de gemeenten neemt
hier aan deel? Aan welke concrete voorwaarden moeten de onderzoeken
binnen dit panel voldoen? Wat wordt er concreet bedoeld met de
opmerking dat hier «bij uitzondering» van kan worden afgeweken?

De leden van de fractie van D66 hadden met interesse kennisgenomen
van de reactie van de regering met betrekking tot artikel 84g van het
wetsvoorstel. Wanneer burgemeester en wethouders bij de uitvoering
van de wet het gegronde vermoeden krijgen van een misdrijf dat is
gepleegd ten nadele van een uitvoeringsorgaan, dan zullen zij de
bevoegdheid krijgen om het betrokken orgaan hiervan in kennis te
stellen. De leden van de D66-fractie konden zich in deze formulering
vinden daar een en ander misbruik van sociale zekerheidsregelgeving zal
kunnen tegengaan. Desalniettemin meenden zij dat het noemen van een
limitatieve opsomming van instanties bij dit artikel op zijn plaats zou zijn.
Kan de regering deze limitatieve opsomming geven? Valt hieronder ook
de vreemdelingendienst?

De leden van de D66-fractie hadden nog een enkele vraag met
betrekking tot de protocollering. In het GBA-wetsvoorstel is door middel
van artikel 82 uitwerking gegeven aan de verplichting tot protocollering
op grond van artikel 32 WPR. In het onderhavige wetsvoorstel is een
dergelijke uitwerking niet opgenomen. Vanwaar dit verschil, vroegen de
leden van de D66-fractie af. Tevens vroegen zij zich af of in de bij dit
wetsvoorstel aan de orde zijnde gevallen er ook bij binnengemeentelijke
verstrekking sprake is van een verplichting tot protocollering.

8. Gegevensuitwisseling gemeenten-vreemdelingendienst

De leden van de fractie van D66 hadden met belangstelling kennisge–
nomen van de reactie van de regering met betrekking tot de mogelijkheid
van burgemeester en wethouders om «uit eigen beweging» gegevens te
verstrekken aan de minister van Justitie danwel het hoofd van de plaat–
selijke politie. Volgens de memorie van antwoord hebben burgemeester
en wethouders geen toestemmingsvereiste van de vreemdeling nodig
wanneer zij «uit eigen beweging» gegevens verstrekken aan de vreemde–
lingendienst. Het is de hier aan het woord zijnde leden niet duidelijk
geworden waarom de regering het noodzakelijk acht dat burgemeester
en wethouders «uit eigen bewegmg» tot het verstrekken van gegevens
aan de vreemdelingendienst zouden moeten kunnen overgaan. De
vreemdelingendienst kan, indien zij meent over relevante informatie te
moeten beschikken, toch een beroep doen op een informatieverplichting
van burgemeester en wethouders? Waarom wil de regering zo uitdruk–
kelijk het «uit eigen beweging» verstrekken van gegevens door burge–
meester en wethouders in de wet vastleggen? Op dit punt meenden de
leden van de fractie van D66 er overigens goed aan te doen er op te
wijzen dat zij de gemoderniseerde Gemeentelijke basisadministratie
(GBA) zouden willen toerusten met «verblijfsrechtelijke gegevens» zodat
de sociale diensten in de toekomst door middel van de GBA-gegevens
eventueel gewenste informatie kunnen krijgen. Het toerusten van de GBA
met het gegeven «verblijftitel» zal in de toekomst bovendien de verficatie
van de verblijfsrechtelijke status van vreemdelingen via de bevolkingsad–
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ministratie mogelijk. Daarbij meenden deze leden er goed aan te doen de
regering te wijzen op de motie-Krajenbrink/Wiebenga (kamerstuk 19
532, nr. 7) waarin de wens wordt uitgesproken om de «controle op de
wettigheid van het verblijf te laten geschieden in het kader van de bevol–
kingsadministratie».

9. Overige opmerkingen

De leden van de D66-fractie constateerden dat er in dit wetsvoorstel
ondermeer een informatieverplichting is tussen enerzijds burgemeester
en wethouders en anderzijds het ABP, bedrijfspensioenfondsen en
ondernemingspensioenfondsen. Deze leden vroegen zich af of deze
wederzijdse informatieverplichting uiteindelijk zou kunnen leiden tot een
soort centraal registratiesysteem (data-bank) waar individuele burgers
informatie kunnen krijgen over de door hen opgebouwde pensioen–
rechten.

De voorzitter van de Commissie,
Doelman-Pel

De griffier van de Commissie,
Van Dijk
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