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Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A. Na hoofdstuk IV worden de volgende hoofdstukken ingevoegd:

HOOFDSTUK IVA WIJZIGING VAN DE ALGEMENE
BIJSTANDSWET

Artikel 4a

Aan artikel 30 van de Algemene Bijstandswet (Stb. 1973, 395) wordt
een lid toegevoegd, luidende:

3. De persoon, bedoeld in het tweede lid, is verplicht aan burge–
meester en wethouders desgevraagd een document als bedoeld in artikel
1 van de Wet op de identificatieplicht (Stb. ...) terstond ter inzage te
verstrekken, voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van
deze wet.

HOOFDSTUK IVB WIJZIGING VAN DE WET INKOMENSVOOR–
ZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE
WERKLOZE WERKNEMERS

Artikel 4b

Aan artikel 17 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 1987, 92) wordt, met
vermelding van «1» voor het artikel, een lid toegevoegd, luidende:

2. De personen, bedoeld in het eerste lid, zijn verplicht aan burge–
meester en wethouders desgevraagd een document als bedoeld in artikel
1 van de Wet op de identificatieplicht (Stb. ...) terstond ter inzage te
verstrekken, voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van
deze wet.
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HOOFDSTUK IVC WIJZIGING VAN DE WET INKOMENSVOOR–
ZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE
GEWEZEN ZELFSTANDIGEN

Artikel 4c

Aan artikel 17 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen (Stb. 1987, 281) wordt, met
vermelding van «1» voor het artikel, een lid toegevoegd, luidende:

2. De personen, bedoeld in het eerste lid, zijn verplicht aan burge–
meester en wethouders desgevraagd een document als bedoeld in artikel
1 van de Wet op de identificatieplicht (Stb. ...) terstond ter inzage te
verstrekken, voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van
deze wet.

B. Na hoofdstuk XIII wordt het volgende hoofdstuk ingevoegd:

HOOFDSTUK XIV WIJZIGING VAN DE WET PERSOONSREGI–
STRATIES

Artikel 13a

In de Wet persoonsregistraties (Stb. 1988, 665) wordt na artikel 6 een
artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 6a

1. Een nummer dat ter identif icatie van een persoon wettelijk is
voorgeschreven, wordt in een persoonsregistratie of bij het verstrekken
van gegevens daaruit, slechts gebruikt ter uitvoering van de betrokken
wettelijke regeling dan wel ten behoeve van de richtige uitvoering van
wettelijke voorschriften waarbij eveneens van dat nummer gebruik kan
worden gemaakt. Het nummer kan tevens worden gebruikt in andere
gevallen bij of krachtens de wet bepaald.

2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen gevallen worden
aangewezen waarin een daarbij aan te wijzen nummer als bedoeld in het
eerste lid, kan worden gebruikt. Daarbij kunnen nadere voorschriften
worden gegeven over het gebruik van een zodanig nummer.

C. Artikel 15 komt te luiden:

Artikel 15

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk
besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onder–
delen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Toelichting

Onderdeel A
Overeenkomstig de toezegging in de memorie van antwoord (Kamer–

stukken II 1992-1993, 22 694, nr. 6, blz. 12) naar aanleiding van desbe–
treffende vragen in het voorlopig verslag, wordt door deze aanvullingen
op reeds bestaande bepalingen met zoveel woorden tot uitdrukking
gebracht dat tot de algemene inlichtingenplichten in de ABW, de IOAW
en de IOAZ ook de verplichting behoort om op verzoek van degenen die
met de uitvoering van deze wetten zijn belast, een officieel identificatie–
middel ter inzage te geven. Ik acht het niet noodzakelijk de betrokken
instanties uitdrukkelijk te verplichten tot gebruikmaking van de
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bevoegdheid om naar een identiteitsbewijs te vragen, aangezien een
deugdelijke vaststelling van de personalia van degene die een uitkering
aanvraagt, de wijze betreft waarop deze instanties hun wettelijke taken
dienen uit te voeren. De niet-nakoming van de inlichtingenplicht door de
cliënt is expliciet gesanctioneerd (art. 84n ABW, art. 48 IOAW en art. 48
IOAZ). Overigens zal onvoldoende medewerking bij het vaststellen van
de gegevens die nodig zijn voor de beslissing inzake de verlening van een
uitkering, in het algemeen leiden tot een lagere uitkering of mogelijk tot
een afwijzing van de aanvraag.

Onderdeel B
De Wet op de identificatieplicht beschrijft een aantal situaties waarin

de burger verplicht is een identiteitsbewijs te tonen. Tot dusver werd het
sofi-nummer in hoofdzaak binnen de sfeer van de overheid gebruikt.
Door uitvoering te geven van de verplichtingen ingevolge de onderhavige
wet, komt het nummer in ruimere mate dan thans het gval is, ook ter
kennis van particulieren. De vraag is gerezen of het uit een oogpunt van
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wenselijk zou zijn regels
te stellen inzake het gebruik van dit nummer.

Het wetsvoorstel spreekt over een wettelijk voorgeschreven nummer.
Het sociaal-fiscaal nummer is uiteraard een dergelijk op nationaal schaal
identificerend nummer, evenals het administratienummer van de
gemeentelijke basisadministratie dat is. Het voorgestelde artikel 6a van
de Wet persoonsregistraties laat toe dat dergelijke nummers in een
persoonsregistratie worden gebruikt en daaruit worden verstrekt ter
uitvoering van de wet waarin of in verband waarmee het voorschrift over
het nummer is opgenomen.

De praktijk leert dat dergelijke nummers ook voor heel andere
doeleinden in persoonsregistraties worden opgenomen en worden
gebruikt Het bestaande artikel 5 schrijft voor dat persoonsgegevens
slechts mogen worden opgenomen indien zij in overeenstemming zijn
met het doel van de registratie en artikel 6, eerste lid, dat gebruik slechts
is toegestaan voor doeleinden die met het doel van de registratie
verenigbaar zijn. Er is evenwel behoefte aan een nadere precisering van
deze regels met betrekking tot algemeen gebruikte nummers, daar deze
vooral de koppeling van verschillende bestanden aanzienlijk vergemakke–
lijken en daarmee een extra mogelijkheid verschaffen tot bestrijding van
fraude.

Onder gebruik wordt begrepen enerzijds het interne gebruik als
bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Wet persoonsregistraties, door
enige instantie die over het nummer beschikt, alsmede het externe
gebruik: de gegevensuitwisseling met andere instanties die het
sofi-nummer hanteren bij de verrichting van hun wettelijke taak.

Verstrekking van het nummer kan op uiteenlopende wijzen plaats–
vinden. De ene instantie kan omtrent een individuele persoon navraag
doen bij een andere instantie onder vermelding van het sofi-nummer van
de betrokkene; zij kan mededeling doen van enig gegeven omtrent deze
persoon, nader geïdentificeerd met dit nummer. Ook kunnen beide
instanties systematisch een verzameling van persoonsgegevens met
elkaar vergelijken, bij voorbeeld teneinde na te gaan of omtrent enig
persoon gegevens in hun beider administraties voorkomen. Deze laatste
vorm van verstrekking pleegt te worden aangeduid als koppeling. Het
sofi-nummer is een instrument dat vooral dergelijke koppelingen
doeltreffender maakt.

Enerzijds kan het gebruik van het sofi-nummer in een van deze vormen
dienstig en gerechtvaardigd zijn met het oog op de bestrijding van
fraude en andere vormen van criminaliteit, anderzijds zou het buiten de
met de uitvoering van wettelijke regelingen belaste diensten beschikbaar
komen van dit nummer de mogelijkheid openen van onbedoeld gebruik
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van dit nummer met als gevolg dat de persoonlijke levenssfeer van de
betrokkene zou kunnen worden geschaad.

De Voorlopige Raad voor de Persoonsinformatievoorziening heeft in
zijn rapport nummer 17 van september 1992 getiteld «Persoonsnummer
op VNG-identiteitskaart» tot uitdrukking gebracht geen bezwaar
aanwezig te achten bij vermelding van een persoonsidentificerend
nummer op een identiteitskaart, indien er een algemeen verbod op het
gebruik van het nummer zou worden vastgesteld, voor zover de wet een
dergelijk gebruik niet uitdrukkelijk legitimeert. Dit advies wordt in deze
nota van wijziging uitgewerkt.

De vraag kan rijzen of buiten de gevallen dat het gebruik door de wet
wordt toegestaan, opneming van het sofi-nummer in een persoonsregi–
stratie is toegestaan. Indien het niet mag worden gebruikt is er geen
rechtvaardiging voor de opneming ervan. Dit betekent geenszins dat in
die gevallen dat opneming wel is toegestaan, het ook voor allerlei
doeleinden mag worden gebruikt. Zo kan bij voorbeeld een werkgever die
over het sofi-nummer van zijn werknemers beschikt, dit niet ten eigen
behoeve gebruiken als persoonsnummer in zijn interne personeelsadmi–
nistratie. Het administratienummer als bedoeld in artikel 5, tweede lid,
van het Besluit genormeerde vrijstelling zal dus een ander nummer
moeten zijn. Een dergelijke benadering sluit aan bij de aanbevelingen in
het rapport van de Raad van Europa van 1991, getiteld «The introduction
and use of personal identification numbers: the data protection issues».

Onderdeel C
Deze aanpassing van de inwerkingtredingsbepaling is nodig om zeker

te stellen dat de invoering van de Wet op de identificatieplicht niet
behoeft te wachten op het tijdstip waarop de algemene maatregel van
bestuur, bedoeld in het bij deze nota van wijziging voorgestelde artikel
6a, in werking kan treden.

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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