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20 854 Aarpassing van de Wet tot wijziging van de 
Organisatiewet Sociale Verzekering en enkele 
andere sociale verzekeringswetten 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) 

B O O R S P R O N K E L I J K E T E K S T V A N H E T V O O R S T E L V A N W E T E N 
DE M E M O R I E V A N T O E L I C H T I N G Z O A L S V O O R G E L E G D A A N DE 
R A A D V A N S T A T E E N V O O R Z O V E R N A D I E N G E W I J Z I G D 

1 . VOORSTEL V A N W E T 

Het intitulé is gewijzigd in : 

Voorste l van w e t to t wi jz ig ing 
van de Organisat iewet Sociale 
Verzeker ing en enke le andere 
sociale verzeker ingswet ten to t 
invoering van een sociaal-f iscaal 
nummer , nadere regel ing van 
het gegevensverkeer tussen 
verzekerde, w e r k g e v e r en 
ui tvoeringsorgaan en aanpassing 
van de geheimhoudingsbepa-
l ingen ( W e t invoering sociaal-
f iscaal nummer) 

De overweging is gewijzigd in: 

Alzo Wi j in overweging genomen 
hebben, dat het wenselijk is met het 
oog op een doelmatige uitvoering 
van sociale verzekeringen over te 
gaan tot invoering van een sociaal-
fiscaal nummer, nadere regels te 
stellen voor de registratie van verze-
kerden en in dat verband de regeling 
met betrekking tot de administratie, 
de gegevensverstrekking en de 
geheimhouding in het kader van die 
verzekeringen aan te passen. 

In artikel I zijn de volgende wijzi-
gingen aangebracht: 

Onderdeel A, punt 5 is vervangen 
door: 

5. De punt aan het slot van 
onderdeel h wordt vervangen door 

een puntkomma, waarna drie nieuwe 
onderdelen worden toegevoegd, 
luidende: 

i. verzekerde: werknemer in de zin 
van de Ziektewet (Stb. 1987, 88), de 
Werkloosheidswet, de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering 
of de Algemene Arbeidsongeschikt-
heidswet, voorzover hij geen 
uitkering of voorziening op grond van 
deze wetten ontvangt; 

j . werkgever: werkgever in de zin 
van de Ziektewet, de Werkloos-
heidswet of de Wet op de arbeidson-
geschiktheidsverzekering; 

k. uitkeringsgerechtigde: degene 
die een uikering of voorziening 
ontvangt op grond van de Ziektewet, 
de Werkloosheidswet, de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering, 
de Algemene Arbeidsongeschikt-
heidswet of de Toeslagenwet. 

1. sociaal-fiscaal nummer: het 
nummer waaronder een natuurlijk 
persoon is geregistreerd bij de rijks-
belastingdienst, welk nummer tevens 
dient als registratienummer voor de 
verzekerde en de uitkeringsgerech-
tigde bij de uitvoering van deze wet, 
de wetteli jke regelingen bedoeld in 
artikel 2, eerste lid, en de wetten 
genoemd in artikel 3 onderdelen a 
tot en met c, van de Wet op de 
Sociale Verzekeringsbank (Stb. 
1968, 158). 

Ingevoegd is een nieuw punt 6, 
luidende: 

6. Na het eerste lid wordt een 
tweede lid toegevoegd, luidende: 

2. Ten behoeve van de juiste 
registratie van verzekerden en uitke-
ringsgerechtigden kan Onze Minister 
bepaalde personen of groepen van 
personen aanwijzen die worden 
gelijkgesteld met de verzekerde en 
uitkeringsgerechtigde bedoeld in het 
eerst l id, onder de letters i en k. 

In onderdeel H, artikel 23, zijn het 
derde en het vierde lid vervangen 
door: 

3. In de in het eerste lid bedoelde 
administratie wordt het sociaal-
fiscaal nummer opgenomen. 

4. De bedrijfsvereniging verstrekt 
aan de verzekerde, uiterlijk binnen 
twee maanden na de aanvang van 
zijn werkzaamheden of de aanvang 
van de periode waarover loon 
genoten wordt, een bericht dat 
gegevens over hem in de in het 
eerste lid bedoelde administratie 
zullen worden opgenomen. 

In onderdeel H is onder vernum-
mering van artikel 23a tot artikel 23b 
toegevoegd een nieuw artikel 23a, 
luidende: 

Art ike l 23a 

Ten behoeve van het gebruik van 
het sociaal-fiscaal nummer in de in 
artikel 23, eerste lid, bedoeld"* 
administratie kent Onze Minister van 
Financiën, in overeenstemming met 
Onze Minister, aan de verzekerde en 
de uitkeringsgerechtigde die niet 
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reeds ten behoeve van de belasting-
heffing bij de rijksbelastingdienst zijn 
geregistreerd, een sociaal-fiscaal 
nummer toe. 

Onderdeel I is vervangen door: 
1. In de artikelen 24 en 25 wordt 

«artikel 23» telkenmale vervangen 
door «artikel 23b». 

In onderdeel L zijn de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

Aan artikel 50b is toegevoegd een 
nieuw vierde lid luidende: 

4. Indien de verzekerde op grond 
van artikel 50c, tweede lid, weigert 
de werkgever de op grond van het 
tweede lid gevraagde opgaven en 
inlichtingen te verstrekken, is de 
werkgever verplicht hiervan aan de 
bedrijfsvereniging mededeling te 
doen. 

Artikel 50c, tweede lid, is 
gewijzigd in: 

2. Indien de verzekerde, met een 
beroep op de bescherming van zijn 
persoonlijke levenssfeer, weigert aan 
de werkgever bepaalde op grond van 
artikel 50b, tweede lid, gevraagde 
opgaven en inlichtingen te 
verstrekken, is hij verplicht deze 
gegevens rechtstreeks aan de 
bedrijfsvereniging, het Gemeen-
schappelijk Administratiekantoor en 
de Gemeenschappelijke Medische 
Dienst te verstrekken. 

Artikel 50e is vervangen door een 
nieuw artikel 50e, luidende: 

Art ike l 50e 

1. De gemeentebesturen, de rijks-
belastingdienst, de Sociale Verzeke-
ringsbank, de ziekenfondsen en de 
Ziekenfondsraad zijn verplicht desge-
vraagd aan de in artikel 50a, eerste 
lid, genoemde instellingen en 
personen kosteloos de opgaven en 
inlichtingen te verstrekken die 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering 
van deze wet of de wetteli jke 
regelingen, bedoeld in artikel 2, 
eerste lid. 

2. Het Algemeen Burgerlijk Pensi-
oenfonds, de bedrijfspensioen-
fondsen, ondernemingspensioen-
fondsen, risicofondsen, stichtingen 
tot uitvoering van een regeling 
inzake vervroegd uittreden, en 
andere organen belast met het doen 
van uitkeringen of verstrekkingen die 
bij of krachtens artikel 6 Toesla-
genwet als inkomen worden aange-
merkt, zijn verplicht desgevraagd aan 

de in artikel 50a, eerste l id, 
genoemde instellingen en personen 
kosteloos de opgaven en inlichtingen 
te verstrekken die noodzakelijk zijn 
voor de uitvoering van deze wet of 
de wetteli jke regelingen, bedoeld in 
artikel 2, eerste lid. 

3. De Kamers van Koophandel, de 
gewestelijke arbeidsbureaus, 
bedoeld in artikel 3 van de Arbeids-
bemiddelingswet (Stb.1930, 433), 
de Rijksinspectie van de bevolkings-
registers, de ambtenaren tot afgifte 
van uittreksels uit de registers van de 
burgerlijke stand bevoegd, zijn 
verplicht desgevraagd aan de in 
artikel 50a, eerste lid, genoemde 
instellingen en personen kosteloos 
de opgaven en inlichtingen te 
verstrekken die noodzakelijk zijn voor 
de uitvoering van deze wet of de 
wetteli jke regelingen, bedoeld in 
artikel 2, eerste lid. 

4. Griffiers van colleges, geheel of 
ten dele met rechtspraak belast, zijn 
verplicht desgevraagd aan de in 
artikel 50a, eerste lid, genoemde 
instellingen en personen kosteloos 
alle gegevens en uittreksels uit of 
afschriften van uitspraken, registers 
en andere stukken te verstrekken die 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering 
van deze wet of de wetteli jke 
regelingen, bedoeld in artikel 2, 
eerste lid. 

§ 2. Sociaal-fiscaal nummer, is 
vervallen. De artikelen 50h tot en 
met 50o zijn vernummerd tot 50g tot 
en met 50n. 

In artikel 50n (oud) is aan de 
opsomming van instellingen waaraan 
gegevens kunnen worden verstrekt 
toegevoegd: het Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds. 

In de artikelen 50n en 51 zijn de 
artikelen waarnaar hierin verwezen 
wordt aangepast aan de vernunv 
mering van de artikelen 50h tot en 
met 50o. 

Artikel III, onderdeel A is gewijzigd 
als volgt: 

In artikel 20 is onder vernum-
mering van het derde en het vierde 
lid tot het vierde en het vijfde l id, 
een nieuw tweede lid ingevoegd: 
luidende: 

2. Het Algemeen Burgerlijk Pensi-
oenfonds, de bedrijfspensioen-
fondsen, ondernemingspensioen-
fondsen, stichtingen tot uitvoering 
van een regeling inzake vervroegd 
uittreden, en andere organen belast 

met het doen van uitkeringen of 
verstrekkingen die voor de 
vaststelling van het recht op toeslag 
op grond van de Algemene Ouder-
domswet als inkomen worden 
aangemerkt, zijn verplicht desge-
vraagd aan de Bank kosteloos de 
opgaven en inlichtingen te 
verstrekken die noodzakelijk zijn voor 
de uitvoering van deze wet of de 
wetten, genoemd in artikel 3. 

In artikel 26 is het eerste lid 
vervangen door een nieuw eerste lid, 
luidende: 

1. De in artikel 19, eerste lid, 
genoemde instellingen en personen 
zijn na schriftelijke machtiging door 
degene op wie de gegevens 
betrekking hebben bevoegd uit de 
door of namens hen gevoerde 
administratie, desgevraagd aan het 
Algemeen Burgerlijk pensioenfonds, 
een bedrijfspensioenfonds, onderne-
mingspensioenfonds, stichting tot 
uitvoering van een regeling inzake 
vervroegd uittreden of bij collectieve 
arbeidsovereenkomst overeenge-
komen instelling of collectieve 
voorziening voor werknemers, die 
gegevens te verstrekken die noodza-
kelijk zijn voor de uitvoering van de 
statuten en reglementen van die 
fondsen, die stichting of collectief 
overeengekomen instelling of 
voorziening. 

In artikel IV, onderdeel A, artikel 4 
is de verwijzing naar «artikel 50g, 
eerste lid» vervangen door: artikel 1, 
eerste lid onder 1. 

Het vijfde lid is vervallen. 

In artikel V, onderdeel A, artikel 5 
is de verwijzing naar «artikel 50g, 
eerste lid» vervangen door: artikel 1, 
eerste lid, onder 1. 

Het vijfde lid is vervallen. 

In artikel VI, onderdeel A, artikel 5 
is de verwijzing naar «artikel 50g, 
eerste lid» vervangen door: artikel 1, 
eerste lid, onder 1. 

Het derde lid is vervallen. 

I I . M E M O R I E V A N 
TOELICHTING 

Aan hoofdstuk 5 (Relatie met de 
verzekerdenadministraties) is de 
volgende passage toegevoegd: 

Bij de behandeling van de opzet 
voor de evaluatie stelselherziening 
sociale zekerheid (Kamerstukken 
20 416, nr. 3) heb ik toegezegd de 
Kamer middels een nota te infor-
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meren over de stand van zaken met 
betrekking tot de invoering van de 
verzekerdenadministratie bij de 
bedrijfsverenigingen. Uit praktische 
overwegingen acht ik het aange-
wezen thans in plaats van deze nota 
de huidige stand van zaken kort weer 
te geven. 

Met de vaststelling in december 
1987 van de voorschriften voor de 
inrichting' van de verzekerdenadmini-
stratie door de SVr is geconstateerd 
dat daarmee op dat moment nog 
niet aan alle voorwaarden voor een 
goed initiëren en functioneren van de 
verzekerdenadministraties bij de 
bedrijfsverenigingen was voldaan. 
Op basis van een op 9 augustus 
1988 door de SVr aan mij toege-
zonden voorlopige rapportage kan 
geconstateerd worden dat de 
ontwikkelingen op dit moment zo ver 
zijn gevorderd, dat per 1 januari 
1989 de verzekerdenadministratie 
ingevoerd en gevuld kan worden. 
Daarbij dient er nadrukkelijk op 
gewezen te worden dat vulling van 
de verzekerdenadministratie per 1 
januari 1989 inclusief het sociaal-
fiscaal nummer rechtstreeks afhan-
kelijk is van het voor die datum 
aanvaarden van het onderhavige 
wetsvoorstel door de Staten-
Generaal. 

Zoals is aangegeven dienen voor 
de vulling (en het onderhoud) van de 
verzekerdenadministratie 
werknemers en werkgevers bepaalde 
gegevens te leveren aan de bedrijfs-
verenigingen. Deze verplichtingen 
worden in het onderhavige 
wetsvoorstel wettelijk geregeld. Met 
betrekking tot de benodigde formu-
lieren voor het aanleveren van de 
noodzakelijke gegevens van 
werkgevers en werknemers kan het 
volgende worden opgemerkt. De 
jaaropgaven, benodigd voor de 
initiële vulling van de verzekerdenad-
ministratie met de persoons- en 
dienstverbandgegevens over 1988, 
is thans vastgesteld. Dit betekent dat 
per 1 januari aanstaande de verze-
kerdenadministraties met de door 
werkgevers via de jaaropgave aange-
leverde gegevens gevuld kunnen 
gaan worden. 

Verder is inmiddels de 
zogenaamde «melding bedrijfsver-
eniging» door de SVr vastgesteld. 
Deze dienst via de werkgever bij elke 
relevante wijziging in de situatie van 
de werknemer, met name bij 
indiensttredingen en uitdiensttre-
dingen, aan de bedrijfsverenigingen 
te worden ingezonden. De melding 
bedrijfsvereniging is vooral van 

belang voor het registreren van de 
actuele gegevens van verzekerden in 
de verzekerdenadministratie. 

De invoering van de verzekerden-
administratie is een omvangrijke 
operatie. De inspanningen van alle 
betrokken instanties hebben er toe 
geleid dat de ontwikkeling van de 
verzekerdenadministratie thans zo 
ver is gevorderd dat op 1 januari 
aanstaande daadwerkelijk gestart 
kan worden. Op dit moment zijn 
echter nog niet alle met de verzeker-
denadministratie samenhangende 
problemen tot een oplossing 
gebracht. Het perspectief evenwel is 
dat er vanaf 1 januari 1990 sprake 
zal kunnen zijn van een draaiende 
verzekerdenadministratie, die de 
doelstellingen welke aan de 
eindvoering daarvan ten grondslag 
hebben gelegen in hoge mate zal 
kunnen verwezenlijken. 

In Hoofdstuk 6 (Het sofi-nummer) 
is achter de zin «Tijdens de parle-
mentaire behandeling van het 
wetsvoorstel tot invoering van het 
fiscaal nummer is gebleken dat een 
brede meerderheid in het parlement 
van mening is dat de schaalver-
groting die het gebruik van de 
nummersystemen met zich brengt, 
en de daaruit voortvloeiende 
gevolgen voor de privacybe-
scherming, de noodzaak van een 
behoedzame en zorgvuldige wijze 
van invoering nog eens extra 
vergroot», toegevoegd: 

(Zie daarvoor bijvoorbeeld de 
discussies in het kader van het 
wetsvoorstel tot invoering van een 
fiscaal nummer (T.K. 18 789) en de 
behandeling van de notitie inzake het 
gebruik van administratienummers 
bij de rijksoverheid (T.K. 18 838)). 

Op blz. 13 is de zin «Omdat de 
basis voor het systeem bij de belas-
tingdienst ligt is in deze opzet een 
aparte centrale registratie 
vooralsnog niet nodig» vervallen. 

Aan het eind van hoofdstuk 6 (Het 
Sofi-nummer) is toegevoegd: 

Aangezien naar verwachting de 
nieuwe gemeentelijke basisadmini-
stratie eerst in 1994 kan worden 
gebruikt, diende in de tussenlig-
gende periode een oplossing te 
worden gevonden voor de verificatie 
van de persoonsgegevens. Het door 
de Ministervan Binnenlandse Zaken 
op te zetten Verificatie- en ldentifi-
catie Bestand (VIB) is niet bruikbaar 
voor de initiële vulling van de verze-
kerdenadministratie en de nieuwe 
indiensttredingen. Verificatie van de 

persoonsgegevens van de verzeker-
denadministratie zal tot 1994 
geschieden bij de belastingdienst, 
waar persoonsgegevens aanwezig 
zijn, gebaseerd op de gegevens in de 
bevolkingsadministratie. Aldus 
kunnen de bedrijfsverenigingen in de 
overgangsfase beschikken over een 
actueel en geverifieerd bestand. 
Intussen wordt tussen de betrokken 
ministeries een oplossing gezocht 
om de Belastingdienst en de uitvoe-
ringsorganen van de sociale 
zekerheid te zijner tijd het GBA-
nummer te verstrekken. 

De zin op blz. 17 «Overigens is 
met een CPSV niet een uitbreiding 
van het gegevensverkeer aan de 
orde, doch een technisch organisato-
rische verbetering ervan» is 
vervangen door: 

In de adviesaanvrage zal als 
centraal onderwerp staan wat de 
toegevoegde waarde kan zijn voor de 
uitvoering van de sociale verzeke-
ringswetten van een centraal verwij-
zingssysteem en welke gegevens in 
een dergelijk systeem dienen te 
worden opgenomen. Derhalve is met 
een CPSV niet een uitbreiding van 
het gegevensverkeer aan de orde, 
doch een technisch organisatorische 
verbetering ervan. 

De zinsnede op blz. 18 «De in de 
WPR voorgestelde regels voor het 
bijhouden van persoonsregistraties», 
is vervangen door: De in dit 
wetsvoorstel behandelde admini-
straties zijn persoonsregistraties in 
de zin van deze wet, en de in de Wet 
persoonsregistraties voorgestelde 
regels voor het bijhouden van 
persoonsregistraties. 

De laatste drie zinnen van de 
eerste alinea van § 7.2 (Gegevens-
verstrekking aan de uitvoeringsor-
ganen) zijn vervallen en vervangen 
door de zin: Hierbij zal gebruik 
worden gemaakt van de melding 
bedrijfsvereniging die door de SVr is 
vastgesteld. 

De laatste zin van de eerste alinea 
van § 7.3 (Verbetering gegevensuit-
wisseling en privacy) is vervallen en 
vervangen door de volgende 
passage: Hierbij moet men zich niet 
voorstellen dat naast het normale 
gegevensverkeer geheel nieuw infor-
matiestromen gecreëerd zullen 
worden. Het gaat hier om een 
gegevensverstrekking die ook thans 
reeds plaatsvindt. De bevoegdheid 
tot het op eigen initiatief verstrekken 
van gegevens is van aanvullende 
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aard, en dient gezien te worden als 
de consequentie van een meer dan 
voorheen geïntegreerd systeem van 
sociale zekerheid. In hoeverre fiscus, 
gemeenten en ziekenfondsen 
bevoegd zijn tot een dergelijke 
spontane gegevensverstrekking is 
afhankelijk van de voor deze instel-
lingen geldende wettelijke 
regelingen. 

Aan het eind van hoofdstuk 9 
(Dereguleringsaspecten) is toege-
voegd: Wat betreft de positie van de 
vrouw heeft dit wetsvoorstel geen 
consequenties, aangezien geen 
wijziging wordt gebracht in de 
materiële regelgeving. 

Hoofdstuk 10 (Financiële effecten) 
is geheel vervallen en vervangen 
door een nieuw Hoofdstuk 10, voor 
de inhoud waarvan wordt verwezen 
naar de memorie van toelichting bij 
het wetsvoorstel zoals dit aan de 
Tweede Kamer is gezonden. 

Artikelsgewijs 

In de toelichting bij Artikel 1 zijn 
de volgende wijzigingen aange-
bracht: 

De toelichting bij onderdeel A is 
vervangen door: 

In dit onderdeel wordt het aantal 
begripsbepalingen in de Organisa-
tiewet uitgebreid. In onderdeel 1 
wordt een definitie gegegen van het 
sociaal-fiscaal nummer. Zoals hieruit 
moge blijken, wordt het aan de 
verzekerde of uitkeringsgerechtigde 
in het kader van de belastingheffing 
toegekende nummer, zonder meer 
overgenomen. Met betrekking tot 
niet bij de fiscus bekende personen 
is de bevoegdheid tot toekenning 
van sociaal-fiscale nummers in 
artikel 23a nader geregeld. In het 
systeem van gegevensverstrekking is 
het noodzakelijk dat het oude onder-
scheid tussen werknemer en uitke-
ringsgerechtigde gehandhaafd blijft. 
Nu de uitkeringsgerechtigde in het 
kader van de premieheffing 
eveneens werknemer is geworden, 
wordt thans in de Organisatiewet het 
begrip verzekerde geïntroduceerd 
(onderdeel i). Verzekerde is de 
werknemer, voorzover hij geen 
uitkering of voorziening krachtens 
WW, ZW, WAO, de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 
1987, 90) of de Toeslagenwet (Stb. 
1987, 91) ontvangt. De term 
«voorzover» in de definitie van het 
begrip verzekerde is gebruikt om aan 

te duiden, dat een persoon zowel de 
hoedanigheid van verzekerde als die 
van uitkeringsgerechtigde kan 
hebben. Voorts wordt in het tweede 
lid van van artikel 1 de mogelijkheid 
geopend dat bepaalde personen of 
groepen van personen worden 
aangewezen, die met de verzekerde 
of uitkeringsgerechtigde worden 
gelijkgesteld. Men moet hierbij 
denken aan ex-verzekerden, ex-uitke-
ringsgerechtigden, vrijwillig verze-
kerden of personen van wie nog niet 
is vastgesteld dat hun arbeid tot 
verzekeringsplicht leidt. Voor een 
goed functioneren van de verzeker-
denadministraties is vereist dat ook 
deze personen bepaalde verplich-
tingen kunnen worden opgelegd, en 
dat regels worden gesteld met 
betrekking tot het beheer van de 
over hen vastgelegde gegevens. 

In de toelichting bij onderdeel H 
zijn de volgende wijzigingen aange-
bracht: 

De toelichting bij artikel 23, derde 
lid, is vervangen door: 

In het vierde lid wordt de bedrijfs-
vereniging opgedragen de verze-
kerde ervan op de hoogte te stellen 
dat de mededeling bedoeld in artikel 
50b, derde lid, is ontvangen en dat 
gegevens over hem in de admini-
stratie van de bedrijfsvereniging 
zullen worden opgenomen. Dit dient 
te geschieden uiterlijk binnen twee 
maanden nadat de werkzaamheden 
feitelijk zijn aangevangen (over het 
algemeen dus aan het eind van de 
proeftijd) of binnen twee maanden 
na het begin van de periode 
waarover loon wordt betaald. Het 
hoeft op dat moment nog niet zeker 
te zijn op welke wijze de gegevens 
over betrokkene zullen worden 
geregistreerd (het kan zijn dat hij in 
de verzekerdenadministratie wordt 
opgenomen, dan wel dat nog beoor-
deeld wordt of hij verzekerings-
plichtig is).Het gaat er om dat de 
werknemer weet dat er over hem 
bepaalde essentiële gegevens 
worden geregistreerd. De termijn 
van twee maanden is de som van de 
termijn waarbinnen de werkgever de 
werkzaamheden moet melden (1 
maand) en de termijn waarbinnen de 
bedrijfsvereniging geacht moet 
worden de melding te kunnen 
verwerken. In de praktijk wordt 
daarmee voldaan aan de termijn van 
artikel 28 Wet persoonsregistraties, 
volgens welke de betrokkene binnen 
een maand na opname in een regis-
tratie van dit feit op de hoogte moet 

worden gesteld. In het vijfde lid 
wordt bepaald dat de bedrijfsver-
eniging over die opgenomen 
gegevens op geregelde tijden een 
overzicht aan de werknemer dient te 
sturen, opdat gecontroleerd kan 
worden of deze gegevens nog met 
de werkelijkheid overeenstemmen. 
Op grond van het zesde lid kunnen 
terzake nadere regels worden 
gesteld. 

Na de toelichting op artikel 23 is in 
onderdeel H ingevoegd een 
toelichting op artikel 23a, luidende: 

Artikel 23a 

Nu het fiscaal nummer tot sociaal-
fiscaal nummer is geworden dient 
het beheer van het sociaal-fiscaal 
nummer ook op zodanige wijze te 
geschieden dat de bruikbaarheid 
voor zowel fiscus als sociale verzeke-
ringsorganen optimaal is. De SVr 
wijst in zijn advies (blz. 21) op 
problemen die zich kunnen voordoen 
op het gebied van verificatie, het 
dekkend zijn van de populaties en 
ten aanzien van personen die wel bij 
de sociale verzekeringen bekend zijn 
doch niet bij de fiscus. Ook de vraag 
wanneer een sociaal-fiscaal nummer 
mag vervallen kan voor fiscus en 
sociale verzekering verschillend 
beantwoord worden. Vandaar dat 
wordt bepaald dat de Minister van 
Financiën ook aan degenen die niet 
reeds ten behoeve van de belasting-
heffing bij de rijksbelastingdienst zijn 
geregistreerd een fiscaal nummer 
toekent, indien dit noodzakelijk is 
voor de uitvoering van de sociale 
verzekeringswetten. Andere zich 
voordoende problemen op dit gebied 
- met name de vraag wanneer een 
fiscaal nummer vervalt - zullen in 
nader overleg tussen de departe-
menten van Financiën, Sociale Zaken 
en de SVr worden geregeld. 

In onderdeel L zijn de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

In de toelichting op artikel 50b is 
na de toelichting op het derde lid van 
artikel 50b toegevoegd een 
toelichting op het vierde lid van 
artikel 50b luidende: 

In het vierde lid wordt de 
werkgever verplicht de bedrijfsver-
eniging ervan op de hoogte te stellen 
dat een verzekerde om privacy-
redenen bepaalde informatie niet via 
hem wenst door te geven aan de 
bedrijfsvereniging. 
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Op deze wijze wordt zeker gesteld, 
dat de opgaven en inlichtingen bij 
het uitvoeringsorgaan binnenkomen, 
en het uitvoeringsorgaan weet 
alsdan door de melding van de 
werkgever dat de gegevens door 
verzekerde zelf zullen worden 
verstrekt. 

In artikel 50e is de toelichting op 
het tweede en derde lid vervallen en 
vervangen door: 

In het tweede tot en met het 
vierde lid wordt thans expliciet 
omschreven welke instellingen en 
organen buiten de sociale zeker-
heidssector verplicht zijn gegevens 
te verstrekken. Het vaag geworden 
begrip publieksrechtelijke lichamen 
wordt hiermee nader gespecificeerd. 
De in het tweede lid genoemde 
instellingen verstrekken pensioenen 
of uitkeringen die van invloed kunnen 
zijn op de hoogte van bijvoorbeeld 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen of 
uitkeringen krachtens de Toesla-
genwet. Voor de bedrijfsvereni-
gingen is het noodzakelijk dat zij de 
mogelijkheid hebben inkomstenop-
gaven van uitkeringsgerechtigden bij 
de bron te verifiëren. In het derde lid 
worden die (semi)overheidsinstel-
lingen genoemd die meer algemene 
informatie aan de uitkeringsorganen 
dienen te verstrekken. In het vierde 
lid wordt de verplichting van griffiers 
van burgelijke gerechten om 
bepaalde stukken te verschaffen 
uitgebreid tot griffiers van alle met 
rechtspraak belaste organen. Dit 
vanwege het feit dat in de toekomst 
ook ambtenaren en militairen onder 
de werkingssfeer van de WW zullen 
vallen. 

De toelichting op artikel 50g, is 
vervallen. 

De laatste zin van de toelichting 
op artikel 50i is gewijzigd in: 

Deze bepaling maakt het mogelijk 
dat bedoelde bedrijfsverenigingen en 
die welke dat eigener beweging 
eveneens wensen te doen daartoe de 
bevoegdheid behouden. 

In artikel III zijn de volgende wijzi-
gingen aangebracht: 

In artikel 20 in de toelichting op 
het tweede tot en met het vierde lid 
gewijzigd in een toelichting op het 
tweede tot en met het vijfde lid, 
luidende: 

Het tweede lid is te vergelijken 
met artikel 50e, tweede lid. Nu ook 

in het kader van de toepassing van 
de AOW inkomensafhankelijke 
toeslagen bestaan dient er een 
mogelijkheid te zijn de door uitke-
ringsgerechtigden verstrekte infor-
matie na te trekken. Het derde lid is 
te vergelijken met artikel 50e, derde 
lid. Het vierde en vijfde lid regelen 
de gegevensverstrekking die typisch 
is voor de uitvoering van de volksver-
zekeringswetten, namelijk die met de 
bevolkingsregisters. De regeling is 
feitelijk dezelfde als die in artikel 51, 
tweede en derde lid van de AOW en 
AWW, en artikel 29, tweede en 
derde lid van de AKW. Alleen betreft 
de nadere regelingsopdracht aan de 
Ministers van Binnenlandse Zaken en 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
nu de bevolkingsregistratie als 
geheel. Voorts is de algemene term 
publiekrechtelijke lichamen 
vervallen; zoals eerder opgemerkt is 
deze term te vaag geworden om nog 
bruikbaar te zijn. 

De toelichting op de artikelen 21 
tot en met 28 is gewijzigd in: 

Artikel 21 tot en met artikel 28 

De inhoud van de artikelen is gelijk 
aan de corresponderende artikelen 
50g tot en met 50n en 51a van de 
Organisatiewet, met dien verstande 
dat zij zijn aangepast aan gegevens-
verstrekking door de SVB. 

Artikelen IV en V (Algemene 
Ouderdomswet en Algemene 
Weduwenen Wezenwet) 

In de toelichting op onderdeel A is 
de laatste zin vervallen. 

Toegevoegd is een toelichting op 
onderdeel B, luidende: 

Onderdeel B 

Nu de bepalingen in de volksverze-
keringswetten met betrekking tot de 
algemene inlichtingenbepalingen, de 
verstrekking van de gegevens en de 
geheimhoudingsplicht in de Wet op 
de Sociale Verzekeringsbank centraal 
worden vastgelegd, kunnen zij in de 
afzonderlijke wetten vervallen. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 854, B 


