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Nr. 25 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN 

WERKGELEGENHEID 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 12 december 1988 

Bij de behandeling van het wetsvoorstel inzake wijziging van de 
Organisatiewet Sociale Verzekering en andere sociale verzekerings-
wetten tot invoering van een sociaal-fiscaal nummer, nadere regeling van 
het gegevensverkeer tussen verzekerde, werkgever en uitvoeringsorgaan 
en aanpassing van de geheimhoudingsbepalingen (invoering sociaal-
fiscaal nummer, nr. 20 854) is de stemming over de motie van het lid 
Van Nieuwenhoven op stuknummer 22 aangehouden. De indiener van de 
motie verzocht dit uitstel, nadat ik had toegezegd overleg te zullen 
voeren met de Sociale Verzekeringsraad over het waarborgen van de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer gedurende de tijd, dat de 
Wet persoonsregistraties nog niet in werking is getreden, terwijl het 
onderhavige wetsvoorstel al wel tot wet is verheven. In verband met deze 
toezegging meld ik u het volgende. 

Alvorens tot afhandeling van het onderhavige wetsvoorstel over te 
gaan achtte ook de Eerste Kamer het van belang nader geïnformeerd te 
worden over de consequenties voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van het in werking treden van de Wet invoering sociaal-
fiscaal nummer, terwijl de Wet persoonsregistraties nog niet in werking 
is getreden. Ik heb de Eerste Kamer toegezegd haar snel op de hoogte te 
stellen van de uitkomsten van het overleg met de SVr hieromtrent. Deze 
Kamer vroeg hierover tevens een expliciet oordeel van de minister van 
Justitie. 

Tegemoetkomend aan de wens van de Eerste Kamer heb ik deze 
Kamer op 9 december jl. doen toekomen: 

- een brief aan de Sociale Verzekeringsraad, waarin ik die Raad 
verzoek na te gaan of de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in 
de praktijk voldoende kan worden gewaarborgd (brief d.d. 8 december 
1988); 

- een brief van de Sociale Verzekeringsraad als reactie op mijn brief 
van 8 december 1988. 
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Van deze brieven stuur ik u hierbij een afschrift.1 

Deze brieven geven inzicht in de mening van de Sociale Verzeke-
ringsraad over hoe in de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
kan worden voorzien als de Wet Invoering sociaal-fiscaal nummer op 1 
januari 1989 in werking treedt. 

Ik verwijs kortheidshalve naar de inhoud van deze brieven. 
Ik stuur u bij deze ook een afschrift' van de brief van de minister van 

Justitie aan de Eerste Kamer, waarin deze bewindsman concludeert, dat 
hij geen aanleiding heeft op het punt van de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer tot een ander oordeel te komen dan hetwelk ik 
onder meer tijdens de plenaire behandeling van het onderhavige 
wetsvoorstel in de Tweede Kamer op 1 december jl. naar voren heb 
gebracht. 

Ik hoop, dat ik u hiermee voldoende heb ingelicht over het overleg dat 
ik met de Sociale Verzekeringsraad zou voeren over hoe de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer in de praktijk kan worden gewaarborgd 
gedurende de tijd, dat de Wet persoonsregistraties nog niet in werking is 
getreden. 

Ik meen hiermee te hebben voldaan aan de toezegging die ik naar 
aanleiding van de motie op stuknummer 22 heb gedaan. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 

Ter inzage gelegd op de bibliotheek. 
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