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Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 

1. Inleiding 

Zowel de ontwikkelingen op het terrein van de sociale zekerheid als de 
maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen hebben geleid tot de 
noodzaak van een bezinning op de administratieve organisatie bij de 
uitvoeringsorganen van de sociale verzekeringen en hun relaties met 
andere uitvoeringsorganen en overheidsinstellingen. 

In de laatste decennia heeft de sociale zekerheid een grote toename 
van het aantal verzekerden te zien gegeven. Het aantal regelingen is sterk 
uitgebreid en verfijnder geworden en bovendien zijn deze regelingen 
onderling nauwer verweven. Dit stelt hoge eisen aan de administratie van 
de uitvoeringsorganen die steeds meer gegevens moeten verwerken, 
opslaan en uitwisselen. 

Daarnaast zijn door de automatisering de mogelijkheden in de admini-
stratieve sfeer toegenomen. Aan deze ontwikkeling kunnen gevaren 
verbonden zijn, met name op het gebied van de privacy. 

Enerzijds moeten de uitvoeringsorganen hun werk zo efficiënt mogelijk 
doen, anderzijds moeten de persoonlijke belangen van de verzekerden en 
uitkeringsgerechtigden in de administratieve sfeer beschermd worden. 

Vanuit de wetgeving op het terrein van de sociale zekerheid dienen 
waarborgen te worden geschapen dat er een goede administratie wordt 
gevoerd, en dat er een efficiënte uitwisseling van gegevens kan plaatsvinden 
tussen de instanties die de wettelijke regelingen van de sociale zekerheid 
uitvoeren en andere instanties die daaraan een bijdrage leveren. Voorkomen 
moet worden, dat gegevens verder worden gebruikt dan voor het doel 
waarvoor zij dienen, namelijk een goede uitvoering van deze wettelijke 
regelingen. Een goede administratie dient tevens de belangen van de 
sociale zekerheid in ruimere zin zoals beheersing van de uitgaven en van 
de uitvoeringsprocessen en het tegengaan van oneigenlijk gebruik en 
misbruik. 

De wetgever heeft tevens de plicht te zorgen, dat de administraties van 
de uitvoeringsorganen in de pas blijven met hetgeen vanuit andere 
doelstellingen van beleid wordt geëist. Dit laatste is evident in het geval 
van de Wet persoonsregistraties (Kamerstukken II, 1984-1985, 19 095). 

Deze belangen zijn nog groter nu in het kader van de nieuwe werkloos-
heidswet uitkeringsrechten zeer direct worden afgeleid van perioden van 
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werken onder een aantal in de wet gegeven criteria. Voor een goede 
premieheffing blijft ook de reeds bestaande hechte relatie met de Wet op 
de Loonbelasting 1964 (Stb. 521) een grote rol spelen, met name ook 
voor de premieplichtige werkgevers. 

Het vorenstaande in algemene zin noodzaakt mij tot een voorstel van 
wet zoals thans voorligt. 

In het vervolg van deze memorie zal telkens in meer gedetailleerde zin 
op deze argumenten en motieven worden teruggegrepen. 

2. Korte samenvatting adviezen 

Advies Sociale Verzekeringsraad 

Bij het opstellen van dit voorstel van wet heb ik grote steun ondervonden 
van het advies, dat de Sociale Verzekeringsraad (SVr) op 25 september 
1987 toezond. 

Ik ben de Raad zeer erkentelijk voor het gedegen en deskundige werk 
dat is verricht naar aanleiding van het verzoek om advies van 8 december 
1986 waarbij het voorontwerp van wet aan de Raad werd voorgelegd. 

Met betrekking tot de uitgangspunten van het voorontwerp van wet 
heeft de Raad behartenswaardige opmerkingen gemaakt. Ten aanzien van 
de inhoud van het voorontwerp heeft het advies van de Raad op een 
belangrijk aantal punten tot aanbevelingen geleid, die mij hebben 
gebracht tot aanpassing van het oorspronkelijke ontwerp. 

Ik betreur het, dat het advies van de SVr niet op alle punten unaniem is 
geworden. 

De SVr onderschrijft de algemene uitgangspunten die ten grondslag 
liggen aan het ontwerp van wet. De SVr kan eveneens instemmen met de 
structuur die was gekozen in het voorontwerp. Voorts meent de Raad dat 
de WPR in werking moet zijn getreden alvorens dit ontwerp als wet in 
werking kan treden. Met betrekking tot de reikwijdte van het ontwerp 
wijst de Raad nadrukkelijk op de implicaties voor regelingen die niet door 
de Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1952,344) worden bestreken. 
Ten aanzien van de verzekerdenadministratie en het sociaal-fiscaal 
nummer vindt de Raad onder meer, dat de noodzaak tot de inrichting en 
het voeren van een verzekerdenadministratie in de wet moet worden 
geformaliseerd. 

Op het punt van de keuze voor het fiscaal-nummer is een deel van de 
Raad - zijnde een minderheid - van oordeel dat de mogelijkheid van 
rechtstreekse koppeling van alle gegevens in de sociale verzekering aan 
de gegevens van de fiscus moet worden afgewezen. Dit deel van de Raad 
vindt dat voor de sociale verzekering een eigen nummer moet worden 
ingesteld. 

Over de gegevensverstrekking aan sociale verzekeringsorganen heeft 
de SVr in zijn advies een groot aantal opmerkingen gemaakt die deels 
technisch en deels beleidsmatig van aard zijn. In het vervolg van deze 
memorie zal op deze opmerkingen worden ingegaan. Hetzelfde geldt ten 
aanzien van de gegevensverstrekking door sociale verzekeringsorganen. 
Zowel inhoudelijk als qua opbouwvan de regeling achtte de Raad het 
voorontwerp niet overal duidelijk. 

De SVr stemt in grote lijnen in met de verplichtingen en bevoegdheden 
die hem in het ontwerp zijn opgelegd, hoewel op een aantal punten 
nadere preciseringen en verduidelijkingen gewenst zijn. 

Op het punt van de sanctiebepalingen constateert de Raad een aantal 
discrepanties en discongruenties in het ontwerp vergeleken met andere 
regelgeving. Hij pleit sterk voor coördinatie en harmonisatie op dit punt. 
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Vele van 's Raads opmerkingen hebben tot aanpassing van het 
voorontwerp geleid. Andere heb ik gemeend niet te kunnen volgen. In het 
vervolg van deze memorie zullen deze punten als zodanig afzonderlijk 
worden gereleveerd. 

Advies van de Voorlopige Raad voor de Persoonsinformatievoor-
ziening 

Op 30 maart 1987 heeft de Voorlopige Raad voor de Persoonsinforma-
tievoorziening zijn advies uitgebracht over het voorontwerp van wet. 

De Raad constateert in het voorontwerp een aantal tekortkomingen en 
onvolkomenheden. Zo meent de Raad, dat de voorstellen slechts summier 
het verband aangeven met andere voornemens om te komen tot verbetering 
van de administratie in de sociale sector. Verder vraagt de Raad nog 
expliciet de aandacht voor het verzamelen en het uitwisselen van gegevens 
door de administraties in de sociale sector, vooral met het oog op de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de burger. 

De belangrijkste conclusie van de Raad is dat de invoering van het 
sociaal-fiscaal nummer onontkoombaar is geworden, zowel gezien het 
belang van verbetering van de gegevensuitwisseling tussen de sociale en 
fiscale sector, als gezien het feit dat het reeds op grote schaal gebruiken 
van het fiscaal nummer in de sociale sector regelgeving noodzakelijk 
maakt. De Raad betreurt het evenwel dat de invoering van het fiscaal 
nummer in de sociale sector een goede afstemming met de bevolkings-
administratie (GBA) - waar een eigen administratienummer zal worden 
gevoerd - en andere overheidsadministraties niet ten goede zal komen. 
Ten aanzien van het gebruik van het sociaal-fiscaal nummer wil de Raad 
een verbod op het gebruik buiten de overheidssector. Voorkomen moet 
worden dat het nummer ook in het maatschappelijk verkeer tussen 
particulieren en privaatrechtelijke organisaties een functie gaat vervullen. 

In het thans voorliggende voorstel van wet is rekening gehouden met 
de opmerkingen van de Raad. Voor zoveel mogelijk is aan zijn wensen 
tegemoet gekomen bij de herformulering van een aantal bepalingen. 

Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten 

De voorbereiding van de indiening van dit wetsvoorstel werd afgerond 
met de behandeling door de Commissie voor de toetsing van wetgevings-
projecten, onder voorzitterschap van prof. mr. E.M.H. Hirsch Ballin. De 
Toetsingscommissie kon zich in hoofdzaak verenigen met dit wetsvoorstel, 
zij het dat op enige punten kritische kanttekeningen werden geplaatst. Ik 
wil in dit verband mijn waardering uitspreken voor de snelle en kundige 
wijze waarop de Toetsingscommissie haar werkzaamheden heeft verricht. 
De voorstellen van de Commissie hebben dan ook op vrijwel alle punten 
tot verbetering of uitdieping van het wetsvoorstel geleid. Het doet mij 
genoegen dat de Commissie van mening was, dat in het onderhavige 
voorstel op evenwichtige wijze rekening is gehouden met de uitgangs-
punten van de Commissie, te weten: de bevordering van een goede 
uitvoering onder bescherming van de persoonlijk levenssfeer, de goede 
afstemming van sociale en fiscale regelingen, en de samenhang met het 
overige rijksoverheidsbeleid inzake het gebruik van administratienummers. 
De bijdragen en opvattingen van de toetsingscommissie zullen bij de 
afzonderlijke onderwerpen worden behandeld. 

3. Samenvatting van het wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel omvat met name wijzigingen van de Organisatiewet 
Sociale Verzekering (Organisatiewet). De wijzigingen hebben betrekking 
op de administratie, verstrekking en uitwisseling van gegevens alsmede 
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op het daarbij te hanteren sociaal-fiscaal nummer. Bij al deze onderwerpen 
heeft de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van degene, over 
wie de gegevens worden vastgelegd of uitgewisseld een zeer belangrijke 
rol gespeeld. 

Wat de gegevensadministratie betreft, wordt thans expliciet in de wet 
vastgelegd, dat de bedrijfsverenigingen en de Gemeenschappelijke 
Medische Dienst (GMD) verplicht zijn een administratie te voeren of te 
doen voeren. Daarnaast is voor de bedrijfsverenigingen ook de verplichting 
tot het hebben van een verzekerdenadministratie in de wet neergelegd. 

De positie van de SVr met betrekking tot deze administraties is 
aangepast. De bevoegdheid tot het geven van voorschriften te dien 
aanzien is gewijzigd in een verplichting. Dit is gedaan om te bewerkstelligen 
dat de administraties, zowel binnen één uitvoeringsorgaan, als tussen 
uitvoeringsorganen onderling beter op elkaar worden afgestemd. 

In het wetsontwerp wordt aan het gebruik van het fiscaal nummer 
binnen het gehele gebied van de sociale verzekeringen een basis gegeven. 
Het sociaal-fiscaal nummer zal hiermee gerealiseerd worden. Om te 
voorkomen, dat de werkingssfeer van het nummer zich verder zal gaan 
uitstrekken dan het terrein van de sociale verzekeringen en de belastingen, 
wordt in de wet uitdrukkelijk geregeld aan wie en in welke gevallen 
informatie met behulp van het nummer mag worden uitgewisseld. 

In de administratie van de diverse organen mogen uitsluitend gegevens 
worden opgenomen, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de 
verschillende sociale zekerheidswetten. Ook bij de informatieverplichtingen 
en de uitwisselingsbepalingen geldt dit uitgangspunt onverkort. 

In de artikelen 50a tot en met 50f wordt geregeld wie verplicht is welke 
informatie aan de uitvoeringsorganen te verstrekken. In dit verband zijn 
aparte bepalingen opgenomen over de verplichtingen van de werkgever 
en de werknemer aan de organen. Het tot nu toe reeds veelvuldig 
voorkomende verstrekken van gegevens door de werknemer via de 
werkgever aan een uitvoeringsorgaan wordt thans expliciet in de wet 
vastgelegd. Daarnaast wordt geregeld dat de werknemer, ingeval hij om 
privacy-redenen bezwaar heeft tegen verstrekking via de werkgever, de 
informatie rechtstreeks aan het uitvoeringsorgaan moet geven. 

De in het voorstel neergelegde geheimhoudingsverplichting is zo 
objectief mogelijk geformuleerd en sluit aan bij de in de Wet persoonsre-
gistraties opgenomen regeling. Er is gekozen voor een gesloten systeem, 
hetgeen impliceert, dat in het ontwerp de gevallen, waarin het verbod 
niet geldt, limitatief zijn opgesomd. 

Bij de bepalingen omtrent de uitwisseling van gegevens door de 
uitvoeringsorganen wordt onderscheid gemaakt in verstrekking van 
informatie aan organen binnen het gebied van de sociale zekerheid en 
belastingen en gegevensverstrekking buiten dat gebied. In het laatste 
geval gelden strengere voorwaarden dan in het eerste. In het hoofdstuk 
gegevensuitwisseling zal hierop nog uitgebreid worden ingegaan. 

Tot slot worden in het voorstel de sanctie-bepalingen aangevuld en 
uitgebreid. 

4. De administratie 

Van oudsher wordt door de bedrijfsverenigingen ten behoeve van de 
uitvoering van de sociale verzekeringswetten een administratie gehouden. 
In het algemeen bestaat deze uit een registratie in verband met de 
premie-inning en diverse, per wet gescheiden, uitkerings- of gevalsadmi-
nistraties. Op een enkele uitzondering na worden geen gegevens vastgelegd 
over niet-uitkeringsgerechtigde verzekerden of over dienstverbanden. 

Het aantal uitkeringsgerechtigden is sterk gestegen, de complexiteit 
van de regelgeving is door de maatschappelijke en economische omstan-
digheden toegenomen en de automatisering heeft op grote schaal zijn 
intrede gedaan. Ook het aantal uitkeringsgerechtigden dat meerdere 
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uitkeringen heeft, of naast een uitkering werkzaamheden verricht, is 
gegroeid. De hieruit voortvloeiende taakverzwaring voor de uitvoeringsor-
ganen moet het hoofd kunnen worden geboden. Dit vereist onder andere 
aanpassing van de wijze van administreren. De introductie van onder 
meer de arbeidsverledeneis in de Werkloosheidswet (WW; Stb. 1987, 
93) die tot gevolg heeft dat ook gegevens van niet-uitkeringsgerechtigden 
moeten worden vastgelegd, versterkt deze noodzaak tot aanpassing nog 
meer. 

Wil de administratie een nuttige bijdrage kunnen blijven leveren aan 
een doelmatige uitvoering, dan is het niet voldoende dat bepaalde 
gegevens in de administratie zijn vastgelegd, maar dan is tevens noodza-
kelijk dat zij in een bruikbare, geordende en uitwisselbare vorm voorhanden 
zijn. Ook dient de actualiteit van de gegevens gewaarborgd te zijn en de 
identificatie alsmede de registratie van betrokken personen en bedrijven 
op een identieke wijze te geschieden. De gevalsgerichte administraties 
van de uitvoeringsorganen zijn niet langer toereikend om aan de huidige 
eisen te kunnen voldoen. Derhalve is het noodzakelijk te komen tot 
persoonsgerichte administraties, waarbij informatie over de betreffende 
personen aanwezig is vanuit de invalshoeken van het verzekerd zijn en het 
voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een uitkering. 
Daarnaast is, vanwege de in de Werkloosheidswet opgenomen koppeling 
van het recht op een uitkering aan de verzekeringsduur, inzicht nodig in 
de periode dat iemand verzekerd is geweest. 

Goed ingerichte administraties en een goede afstemming van die 
administraties op elkaar zullen de dienstverlening naar de gebruiker van 
de sociale verzekeringen verbeteren. De verstrekking van uitkeringen zal 
sneller en beter kunnen plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor de vaststelling 
van de (voorschot)premie. Het zal in de toekomst minder vaak nodig zijn 
steeds opnieuw dezelfde informatie te verstrekken en door een verbeterde 
communicatie zullen beslissingen sneller kunnen worden genomen. 

Ook de behoefte aan een betere aanlevering van beheers- en beleidsin-
formatie wordt met goed ingerichte en op elkaar afgestemde administraties 
gediend. Juist in deze tijd van grote maatschappelijke veranderingen 
(gelijke behandeling van mannen en vrouwen, van gehuwden en ongehuwd 
samenwonenden, de toename van deeltijdarbeid, flexibele arbeidsrelaties, 
automatisering etc.) is een goede informatiestroom van de uitvoering 
naar toezichthouders en beleidsmakers een voorwaarde om een goed 
(anticiperend) beleid te kunnen voeren. 

Verder zal de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik kunnen 
worden verbeterd. Als de administraties van de verschillende bedrijfsver-
enigingen beter op elkaar afgestemd zijn, en voorzien wordt in een 
adequaat onderling berichtenverkeer, kunnen zowel tegenstrijdige 
gegevens, als een eventuele cumulatie van uitkeringen bij verzekerden of 
samenloop van uitkeringen met andere inkomstenbronnen worden 
vastgesteld. Dit biedt de mogelijkheid bewust of onbewust foutief 
verstrekte gegevens snel(ler) op te sporen en ten onrechte, teveel of te 
weinig betaalde uitkering te corrigeren. 

Aan de premiekant kan door een verbeterde gegevensuitwisseling met 
de fiscus de premieontduiking beter worden opgespoord en bestreden. 

5. Relatie met de verzekerdenadministraties 

Om te komen tot de hierboven omschreven wijze van administreren is 
inrichting van verzekerdenadministraties noodzakelijk. 

Op 31 juli 1986 heeft de SVr een voorschrift aan de bedrijfsverenigingen 
doen uitgaan houdende regels voor de inrichting en het gebruik van de 
verzekerdenadministratie. Op 30 december 1987 heeft de SVr deze 
voorschriften vervangen door nieuwe voorschriften, die ten opzichte van 
de eerdere voorschriften een minder grote administratieve belasting voor 
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met name de werkgever, maar ook voor de bedrijfsverenigingen, met zich 
brengen. 

In deze voorschriften is de verplichting opgenomen dat de bedrijfsvere-
nigingen de verzekerdenadministratie op 1 januari 1989 moeten hebben 
ingericht en vanaf die datum in gebruik nemen. Ten behoeve van de 
vulling van de verzekerdenadministraties is het noodzakelijk dat werkne-
mers en werkgevers bepaalde gegevens aan de bedrijfsvereniging 
melden. Daarnaast worden de bedrijfsverenigingen verplicht aan de 
werknemers overzichten te verstrekken van over hen in de verzekerden-
administraties vastgelegde gegevens. Nu is het gehele gegevensverkeer in 
het kader van de invoering van het sociaal-fiscaal nummer wettelijk wordt 
geregeld, ligt het voor de hand ook deze gegevensverstrekking op te 
nemen in de wet. De uit de aanwijzing tot inrichting van een verzekerden-
administratie van 4 april 1985 voortvloeiende verplichtingen worden 
hiermee geformaliseerd. 

Bij de behandeling van de opzet voor de evaluatie stelselherziening 
sociale zekerheid (Kamerstukken 20416, nr. 3) heb ik toegezegd de 
Kamer middels een nota te informeren over de stand van zaken met 
betrekking tot de invoering van de verzekerdenadministratie bij de 
bedrijfsverenigingen. Uit praktische overwegingen acht ik het aangewezen 
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 verzekerdenadministratie 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 toegezonden 
voorlopige rapportage kan geconstateerd worden dat de ontwikkelingen 
op dit moment zo ver zijn gevorderd, dat per 1 januari 1989 de verzeker-
denadministratie ingevoerd en gevuld kan worden. Daarbij dient er 
nadrukkelijk op gewezen te worden dat vulling van de verzekerdenadmini-
stratie per 1 januari 1989 inclusief het sociaal-fiscaal nummer rechtstreeks 
afhankelijk is van het vóór 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 bedrijfsverenigingen. Deze verplichtingen worden in het 
onderhavige wetsvoorstel wettelijk geregeld. 

Met betrekking tot de benodigde formulieren 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 verzekerdenadministratie met de persoons- en dienstver-
bandgegevens over 1988, is thans vastgesteld. Dit betekent dat per 1 
januari aanstaande de verzekerdenadministraties met de door werkgevers 
via de jaaropgave aangeleverde gegevens gevuld kunnen gaan worden. 

Verder is inmiddels de zogenaamde «melding bedrijfsvereniging» door 
de SVr vastgesteld. Deze dient via de werkgever bij elke relevante 
wijziging in de situatie van de werknemer, met name bij indiensttredingen 
en uitdiensttredingen, 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 verzekerdenadministratie 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 verzekerdenadmi-
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nistratie 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 invoering daarvan ten grondslag hebben gelegen in hoge mate zal 
kunnen verwezenlijken. 

6. Het sociaal-fiscaal nummer 

Zoals reeds in het voorgaande hoofdstuk werd gesteld, is het voor het 
functioneren van enig omvangrijk administratief systeem noodzakelijk, 
dat identificatie en registratie van betrokken personen of bedrijven op een 
zelfde wijze geschiedt. Voorkomen moet worden, dat gegevens van de 
één worden vastgelegd onder de naam van een ander, omdat over de 
identiteit van de betrokkenen onvoldoende zekerheid bestaat. Ook bij de 
communicatie tussen de verschillende organen moet persoonsverwisseling 
worden uitgesloten. 

Bij de vastlegging van gegevens in de administraties heeft het gebruik 
van enig nummer altijd een rol gespeeld. Elke uitkeringsgerechtigde heeft 
een registratienummer. Dit nummer is echter niet steeds hetzelfde. Niet 
alleen hanteren bedrijfsverenigingen onderling verschillende nummersys-
temen, ook binnen één bedrijfsvereniging wordt veelal per uitkeringsgeval 
een nieuw nummer verstrekt. Dit heeft tot gevolg, dat eenzelfde persoon 
meerdere registratienummers kan hebben. Een dergelijk gebruik van 
nummers bemoeilijkt niet alleen een unieke persoonsidentificatie, maar 
belemmert ook een snelle en nauwkeurige uitwisseling van gegevens 
tussen de verschillende, veelal geautomatiseerde administraties. De 
noodzaak tot verbetering hiervan is onder andere door de invoering van 
de arbeidsverledeneis en de toename van het aantal gevallen van samen-
loop tussen verschillende uitkeringen, alleen nog maar gegroeid. 

Om die redenen wordt in dit ontwerp, als bindend element tussen de 
verschillende administraties, de invoering van één algemeen, voor alle 
sociale verzekeringen geldend nummer voorgesteld. Gekozen is voor 
aansluiting bij het fiscaal nummer en niet voor een nieuw nummer, 
uitsluitend voor de sociale zekerheid. Voor deze keuze zijn twee redenen 
aan te voeren. 

In de eerste plaats bestaat er, zowel aan de heffings- als aan de 
uitkeringskant van de sociale verzekeringen een nauwe samenhang met 
de belastingheffing. Op grond van de Coördinatiewet Sociale Verzekering 
(Stb. 1987, 552) vindt coördinatie plaats tussen de sociale verzekeringen 
en loonbelasting. Daarnaast wordt loonbelasting ingehouden op uitkerin-
gen. In verband hiermee is een goede uitvoering van de respectievelijke 
wettelijke regelingen niet meer goed mogelijk zonder een wederzijdse 
gegevensverstrekking. 

De tweede reden om aansluiting te zoeken bij het fiscaal nummer is van 
zuiver praktische aard. Voorkomen moet worden dat het bedrijfsleven 
belast wordt met nodeloze administratieve voorschriften. Meerdere 
registratienummers voor werknemers zouden slechts tot verwarring en 
fouten aanleiding kunnen geven, zonder dat hier enig voordeel tegenover 
staat. Gezien het feit dat het fiscaal nummer reeds voor de overgrote 
meerderheid van de werknemers is ingevoerd, betekent dat het gebruik 
maken van dit nummer voor de sociale verzekeringen voor de meeste 
werkgevers geen extra werkzaamheden zal inhouden. In die zin bestaat 
het sociaal-fiscaal nummer voor werkgevers dus feitelijk al. 

Ook voor de uitvoeringsorganen is gebruik van het fiscaal nummer niet 
geheel nieuw. Immers als «werkgever» van de uitkeringsgerechtigden zijn 
de bedrijfsverenigingen bij de aanlevering van de loongegevens aan de 
fiscus ten behoeve van de belastingheffing reeds verplicht het fiscaal 
nummer te voeren. Ook wordt het fiscaal nummer reeds toegepast in de 
pensioenverzekeringsadministratie van een aantal bedrijfsverenigingen 
met het oog op de afdracht van loonbelasting over die pensioenen. 
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Niettemin is het noodzakelijk dat de invoering van het sociaal-fiscaal 
nummer bij wet geschiedt. Tijdens de parlementaire behandeling van het 
wetsvoorstel tot invoering van het fiscaal nummer is gebleken dat een 
brede meerderheid in het parlement van mening is dat de schaalvergroting 
die het gebruik van de nummersystemen met zich brengt, en de daaruit 
voortvloeiende gevolgen voor de privacybescherming, de noodzaak van 
een behoedzame en zorgvuldige wijze van invoering nog eens extra 
vergroot. (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. 18838)). Om die reden is in het ontwerp 
uitdrukkelijk vastgelegd, wie bevoegd zijn tot het gebruik van het nummer 
en in welke gevallen informatie met behulp van het nummer mag worden 
uitgewisseld. 

De bedoeling van het onderhavige wetsvoorstel is zowel te bewerkstel-
ligen dat bedrijfsverenigingen in hun eigen administraties bij het verstrek-
ken van uitkeringen gebruik kunnen gaan maken van het fiscaal nummer, 
als het gebruik van het fiscaal nummer bij de premieheffing en in de 
verzekerdenadministraties mogelijk te maken. Het fiscaal nummer wordt 
dan tevens sociaal verzekeringsnummer. 

Het gebruik van het sociaal-fiscaal nummer in zowel de verzekerden-
als de uitkeringsadministraties van de bedrijfsverenigingen, maakt het 
mogelijk sneller de gegevens bijeen te brengen die noodzakelijk zijn voor 
het bepalen van het arbeidsverleden, het daarmee samenhangende recht 
op uitkering, en het heffen van premie. Tevens wordt het beter mogelijk 
na te gaan of een werknemer naast zijn uitkering arbeid in dienstbetrekking 
verricht. Ook kan, indien hiertoe de noodzaak bestaat, op adequate wijze 
worden nagegaan of betrokkene bij andere bedrijfsverenigingen bekend 
is. 

Uit het advies van de SVr blijkt dat een minderheid van de Raad het 
gebruik van een sociaal-fiscaal nummer afwijst. Met name op grond van 
privacy-overwegingen is men van mening dat de koppeling van belasting-
en sociale verzekeringsgegevens ongewenst is en men pleit dan ook voor 
een onafhankelijk sociaal-nummer. Die mening kan niet onderschreven 
worden. 

Ten eerste valt het te betwijfelen of de gegevensuitwisseling met de 
fiscus in strijd met de gewenste zorgvuldigheid zal plaatsvinden; het gaat 
veelal om summiere gegevens bij loonopgaven en de afdracht van 
loonbelasting over uitkering. Hierbij dient men niet uit het oog te verliezen 
dat de sociale verzekeringsorganen nu reeds verplicht zijn tot het gebruik 
van het fiscaal nummer. Deze wijze van gegevensverstrekking heeft tot nu 
toe niet geleid tot een vermeerdering van privacy-problemen. De veel 
kleinere kans op persoonsverwisseling door gebruik van een sociaal-fiscaal 
nummer werkt eerder positief in dit verband. De vraag die dan overblijft is 
of de onderlinge gegevensuitwisseling bij de sociale verzekeringsorganen 
onzorgvuldiger of privacy-bedreigender wordt doordat men gebruik 
maakt van het fiscaal nummer. Een apart sociaal verzekeringsnummer zou 
in de praktijk op precies dezelfde wijze gehanteerd worden als het 
sociaal-fiscaal nummer. Bovendien is het niet zo dat gebruik van een 
apart sociaal-verzekeringsnummer een scherpe scheiding tussen het 
fiscale en het sociale verzekeringsgebied tot stand zou brengen. Meestal 
zal waar premie betaald of uitkering verstrekt wordt, het fiscaal nummer 
eveneens gebruikt worden, en het zou dus in alle persoonsadministraties 
naast dat sociale nummer voorkomen. Naar mijn mening biedt een apart 
sociaal-nummer dan ook geen enkel voordeel boven een sociaal-fiscaal 
nummer, maar wordt wel het risico van fouten groter en de administratie 
ingewikkelder. De uitvoeringsorganen zouden dan namelijk steeds twee 
nummers moeten gebruiken: het sociaal-nummer voor het onderling 
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verkeer, en het fiscaal nummer bij hun contacten met de fiscus, werkgevers, 
werknemers en uitkeringsgerechtigden. Dit lijkt mij onnodig veel werk, 
het verhoogt het risico op fouten en biedt uit privacy-overwegingen geen 
voordeel. 

Tot slot van dit onderdeel dient nog de relatie met het identificatienummer 
bij de bevolkingsadministraties (GBA) aan de orde te komen. Hoewel in 
het voorontwerp uitdrukkelijk was gesteld dat niet werd beoogd deze 
belangrijke ontwikkeling op nummergebied te beïnvloeden, kan, gezien 
het feit dat zowel de SVr (blz. 20) als de Voorlopige Raad voor de 
Persoonsinformatievoorziening (blz. 6) zich hierover een oordeel hebben 
gevormd, aan deze problematiek niet voorbijgegaan worden. 

De SVr acht het noodzakelijk dat de uitvoeringsorganen het GBA-nummer 
in hun administraties opnemen. De Voorlopige Raad voor de Persoonsin-
formatievoorziening vindt dat de uitvoeringsorganen voor het actueel 
houden van hun persoonsregistratie rechtstreeks moeten kunnen terug-
vallen op het GBA, dat voorts de nodige aandacht dient te worden 
geschonken aan de afgrenzing van het gebruik van het GBA en het 
sociaal nummer, en dat derdengebruik van het sociaal-fiscaal nummer 
dient te worden tegengegaan. Ook de Toetsingscommissie (p.10) 
waarschuwt tegen een te algemeen gebruik van het sociaal-fiscaal 
nummer, ten koste van het GBA-nummer. 

Wat betreft het gevaar dat het sociaal-fiscaal nummer zich zou kunnen 
ontwikkelen tot een algemeen persoonsnummer kan het volgende 
opgemerkt worden. 

De keuze voor het sociaal-fiscaal nummer is ingegeven door de nauwe 
verstrengeling van het belasting- en sociale verzekeringsgebied. Deze 
grote nadruk op de nauwe samenhang tussen fiscus en uitvoeringsorganen 
draagt er toe bij dat het gevaar dat het sociaal-fiscaal nummer als 
algemeen persoonsnummer zou gaan functioneren gering moet worden 
geacht. Daarvoor is het te zeer gericht op één gebied. Bovendien verzetten 
de geheimhoudingsbepalingen zich tegen de verstrekking van sociaal-fis-
caal nummers en de daarbij behorende persoonsgegevens voor andere 
dan belasting- of sociale zekerheidsdoeleinden. Het is op grond van 
artikel 50g, en artikel 67 AWR, een ieder verboden hetgeen hem bij de 
uitvoering van de fiscale of sociale wetten wordt meegedeeld, verder 
bekend te maken dan voor de uitvoering van die wetten noodzakelijk is. 

Gebruik van het sociaal-fiscaal nummer door anderen dan degenen, die 
betrokken zijn bij de premie-inning of de belastingheffing is dan ook 
wettelijk uitgesloten. Opgemerkt zij nog dat artikel 6 van de Wet persoons-
registratie als norm stelt dat gegevens in een persoonsregistratie slechts 
gebruikt mogen worden voor doeleinden die met het doel van de registratie 
verenigbaar zijn. Dit geldt zelfs voor intern gebruik van de nummers door 
een werkgever, anders dan voor belasting- of premiedoeleinden. 

Wat betreft de relatie tussen het GBA- en het sociaal-fiscaal nummer 
spreekt het voor zich, dat ook na invoering van het sociaal-fiscaal 
nummer voor de uitvoeringsorganen de verificatie van persoonsgegevens 
nodig blijft. Is het GBA-nummer eenmaal ingevoerd dan zal opnieuw 
worden beoordeeld of dit nummer naast, of in de plaats van het sociaal-
fiscaal nummer in de administraties van de bedrijfsverenigingen gebruikt 
zal gaan worden. In ieder geval zal bij gelegenheid van de invoering van 
het GBA-nummer bezien moeten worden, in hoeverre zulks zou moeten 
leiden tot aanpassing van de wetgeving inzake het sociaal-fiscaal nummer. 
Aangezien naar verwachting de nieuwe gemeentelijke basisadministratie 
eerst in 1994 kan worden gebruikt, diende in de tussenliggende periode 
een oplossing te worden gevonden voor de verificatie van de persoonsge-
gevens. Het door de Minister van Binnenlandse Zaken op te zetten 
Verificatie- en Identificatie Bestand (VIB) is niet bruikbaar voor de initiële 
vulling van de verzekerdenadministratie en de nieuwe indiensttredingen. 
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Verificatie van de persoonsgegevens van de verzekerdenadministratie 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 uitvoeringsorganen van de sociale zekerheid 
te zijner tijd het GBA-nummer te verstrekken. 

7. Gegevensverstrekking en uitwisseling 

7 .1 . Algemeen 

In het verleden zijn vanuit verschillende doeleinden in de sfeer van de 
sociale verzekeringen regelingen met betrekking tot de gegevensverstrek-
king en geheimhouding tot stand gebracht. 

Door de ISMO (Kamerstukken II, 1984-1985, 17 050 nrs. 35-36) is 
geconstateerd, dat de informatieverplichtingen in de verschillende wetten 
op een aantal punten tekort schieten. Niet altijd is nagegaan aan welke 
informatie een bepaald orgaan behoefte heeft, terwijl voorts de verschil-
lende regelingen soms aan de ruime en dan weer aan de vage kant zijn en 
onderscheidende specificaties ontbreken (blz. 80 van het rapport). 

De ISMO beveelt dan ook aan zowel de geheimhoudingsbepalingen als 
de regels voor de gegevensverstrekking te herzien. De opvattingen van de 
ISMO ter zake hebben bij het totstandkomen van het thans voorliggende 
wetsvoorstel grote invloed gehad. 

In het wetsvoorstel is de regelgeving met betrekking tot de gegevens-
uitwisseling beperkt tot die gegevens, die thans worden uitgewisseld en 
die sedert de inwerkingtreding van de stelselherziening sociale zekerheid 
uitgewisseld moeten worden. Van de invoering van het sociaal-fiscaal 
nummer wordt gebruik gemaakt om tevens de bestaande uitwisseling te 
codificeren. 

Er is gestreefd naar het creëren van mogelijkheden tot administratieve 
vereenvoudiging, waarbij tevens de privacy van betrokkenen beter is 
gewaarborgd. Als sluitstuk van het beleid op het gebied van de verbetering 
van de uitwisseling van gegevens zal het kabinet zich wenden tot de 
Sociaal-Economische Raad (SER) en de SVr in het kader van de advisering 
inzake de zogenaamde Centrale Personenregistratie Sociale Verzekeringen 
(CPSV). 

In de adviesaanvrage zal als centraal onderwerp staan wat de toege-
voegde waarde kan zijn voor de uitvoering van de sociale verzekerings-
wetten van een centraal verwijzingssysteem 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. Hierbij moet gedacht 
worden aan zaken als de registratie van het arbeidsverleden van iemand 
die verschillende werkgevers heeft in verschillende bedrijfstakken. Dit 
wetsvoorstel maakt reeds alle gegevensverkeer mogelijk dat voor de 
uitvoering van de sociale verzekeringswetten noodzakelijk is. Een uitbrei-
ding van het gegevensverkeer buiten de sociaal-fiscale sfeer wordt, 
anders dan in verband met het toezicht op vennootschappen (zie § 8, 
eerste alinea), niet overwogen. 

De hier voorgestelde wetswijzigingen kunnen niet los worden gezien 
van het algemene privacybeleid van de overheid, zoals dit in het ontwerp 
Wet Persoonsregistraties gestalte heeft gekregen. 

Dit betekent dat in het wetsvoorstel alleen regels worden gesteld voor 
gevallen, waarin wordt afgeweken van het in de Wet persoonsregistraties 
voorgestelde, of waar nadere wettelijke regels nodig zijn in het belang 
van de uitvoering van de sociale verzekeringswetten. Dit betreft met 
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name het gebied van de geheimhoudingsbepalingen en de wettelijk 
vastgelegde gegevensstromen tussen de verschillende uitvoeringsorganen 
en de fiscus. Voor zover in dit wetsvoorstel niet van de Wet persoonsregi-
straties wordt afgeweken is deze onverkort van toepassing. De in dit 
wetsvoorstel behandelde administraties zijn persoonsregistraties in de zin 
van deze wet, en de in de Wet persoonsregistraties voorgestelde regels 
voor het bijhouden van persoonsregistraties, het toezicht van de Registra-
tiekamer, het opstellen van privacyreglementen en het recht op kennisne-
ming en verbetering van gegevens, zijn dus ook direct van toepassing op 
de uitvoeringsorganen van de sociale verzekeringen. Overigens zijn ai 
dooreen aantal organen privacy-reglementen opgesteld. Gewezen moet 
worden op de Algemene Privacyregeling van de Gemeenschappelijke 
Medische Dienst, en de instructie gegevensverstrekking van het Gemeen-
schappelijk Administratiekantoor. De zelfregulering waar in de Wet 
persoonsregistraties van uit wordt gegaan heeft hier reeds vorm gekregen. 

De SVr meent (blz. 44 van het advies) dat de Wet persoonsregistraties 
in werking moet zijn getreden, voordat dit ontwerp kan worden ingevoerd, 
gezien de nauwe samenhang met de Wet persoonsregistraties. Zonder dat 
deze wet van kracht is, is de privacy-bescherming volgens de SVr 
onvoldoende gewaarborgd. Terecht gaat de Raad er van uit, dat het 
alleen onder een goed gereglementeerd beheer van verkregen gegevens 
mogelijk is een voor een ieder acceptabel systeem van gegevensuitwisse-
ling en privacy-bescherming tot stand te brengen en dat inwerkingtreding 
van de betreffende bepalingen uit de Wet persoonsregistraties derhalve 
aan dit ontwerp vooraf moet gaan. Gezien de stand van zaken met 
betrekking tot de parlementaire behandeling van de Wet persoonsregi-
straties lijkt dit alleszins mogelijk. 

Naast het verband tussen de Wet persoonsregistraties en de sociale 
verzekeringswetten verdient ook aandacht de wijziging die dit wetsvoorstel 
met zich brengt in de relatie tussen de Organisatiewet en de overige 
sociale verzekeringswetten. Tot nu toe hebben werkgevers, werknemers 
en uitkeringsgerechtigden over het algemeen weinig rechtstreeks te 
maken gehad met de Organisatiewet. Weliswaar zal voor werkgevers 
- vanuit hun belang bij de indeling van bedrijven bij bedrijfsverenigingen -
de Organisatiewet niet geheel onbekend zijn, maar in hoofdzaak regelde 
deze wet toch de interne relaties van de uitvoeringsorganen van de 
werknemersverzekeringen. De betekenis van de Coördinatiewet en van de 
afzonderlijke uitkeringswetten is tot nu toe in het maatschappelijk verkeer 
groter geweest. 

Onderhavig wetsvoorstel brengt hierin op een aantal punten verandering. 
Hoewel op het eerste gezicht het ruimte scheppen voor het gebruik van 
een sociaal-fiscaal nummer en een harmonisatie van gegevensuitwisse-
lingsbepalingen slechts een geringe technische ingreep lijken te zijn, 
heeft het doorvoeren van deze wijzigingen een vrij diepgaande invloed op 
de onderlinge samenhang van de sociale verzekeringen. Het feit dat 
gelijke geheimhoudingsbepalingen voor - door diverse organen uitgevoer-
de - verschillende wettelijke regelingen gaan gelden, maken een centrale 
regeling noodzakelijk die uit wetssystematische overwegingen alleen in 
de Organisatiewet opgenomen kan worden. Dit geldt ook voor de relatie 
met het bedrijfsleven: werkgevers dragen premie af aan de bedrijfsvere-
niging waarbij zij zijn aangesloten. Uitkeringsgerechtigden hebben 
meestal alleen te maken met het orgaan dat hun uitkering verstrekt. De 
verzekerde werknemers echter hebben tot op heden met uitvoeringsorga-
nen geen band, omdat zij geen uitkering ontvangen. Ook is voor hen de 
premiebetaling van minder belang, omdat zij van rechtswege verzekerd 
zijn. Noch de afzonderlijke uitkeringswetten, noch de Coördinatiewet zijn 
daarom geschikt om hun rechten en plichten te regelen. Om die reden is 
gekozen voor opname van de voor hen geldende bepalingen in de 
Organisatiewet. 
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Voor de volksverzekeringen zullen dezelfde geheimhoudings- en 
gegevensuitwisselingsbepalingen gaan gelden als voor de werknemers-
verzekeringen. In het voorontwerp van wet, dat aan de SVr werd gezonden, 
was hierin nog niet voorzien. 

Gezien echter de recente aanpassing van de uitvoeringsorganisatie van 
de volksverzekeringen, die de beheersbaarheid daarvan vergroot, en het 
feit dat de Sociale Verzekeringsbank, middels het SVr-advies (blz. 63), zelf 
op een analoge regeling heeft aangedrongen, wordt in dit voorstel de Wet 
op de Sociale Verzekeringsbank (Stb. 1968, 158) (Wet SVB) aan de 
Organisatiewet aangepast. Het kabinet streeft naar de totstandbrenging 
van een voor de gehele sociale verzekering geldende Organisatiewet. 
Aangezien de gedachtenvorming hierover nog niet is afgerond, is in dit 
wetsvoorstel gekozen voor opname van gelijke bepalingen inzake geheim-
houding en gegevensuitwisseling in de Wet SVB. Daarmee is een stap 
gezet in de richting van een grotere samenhang tussen werknemers- en 
volksverzekeringen. 

Voor zowel de uitvoering van de werknemers- als de volksverzekeringen 
geldt dat alle uitvoeringsorganen en de daarbij werkzame personen onder 
hetzelfde geheimhoudingsregime zullen vallen. Tussen de organen wordt 
gegevensverstrekking intern eenvoudiger, extern strenger gereguleerd, en 
dit alles op basis van een in de Organisatiewet vastgelegde regeling. 

Ook voor de burger verandert een en ander, met name voor de werkne-
mer. Tot nu toe was het contact met de sociale verzekeringen van een 
werknemer die geen uitkering ontvangt beperkt tot inschrijving bij het 
ziekenfonds. In het kader van dit wetsvoorstel krijgt de werknemer - net 
als uitkeringsgerechtigden en werkgevers - nu ook bepaalde informatie-
verplichtingen met betrekking tot de andere sociale verzekeringsorganen. 
In totaal kan men dan twee informatiestromen onderscheiden: werknemers 
zullen op basis van de Organisatiewet via hun werkgever gegevens 
verstrekken, noodzakelijk voor de vaststelling van hun arbeidsverleden, 
verzekering en de juiste premievaststelling door de uitvoeringsorganen. 
Uitkeringsgerechtigden zullen op basis van de afzonderlijke uitkerings-
wetten gegevens verstrekken, noodzakelijk voor de vaststelling van hun 
recht op uitkering. In grote lijnen komt het er op neer dat werknemers 
hun verplichtingen in de Organisatiewet kunnen lezen, en uitkeringsge-
rechtigden in de afzonderlijke sociale verzekeringswetten. Op een 
dergelijke structuur van de verplichtingen tot gegevensverstrekking is ook 
door de SVr in zijn advies aangedrongen (blz. 8). 

7.2 Gegevensverstrekking aan de uitvoeringsorganen 

Om zeker te stellen dat juiste en actuele informatie in de verzekerden-
administraties van de uitvoeringsorganen aanwezig is, wordt in dit 
wetsvoorstel voorgesteld dat werknemers de voor hun verzekering, 
arbeidsverleden of premieheffing benodigde informatie aan hun werkgevers 
dienen te verschaffen. De werkgevers op hun beurt zijn verplicht een 
administratie ten behoeve van de sociale verzekering te voeren, en die 
gegevens terzake aangevuld met de zogenaamde werkgeversgegevens, 
aan de bedrijfsverenigingen te verstrekken. Hierbij zal gebruik worden 
gemaakt van de melding bedrijfsvereniging die door de SVr is vastgesteld. 

Met het ontwikkelen van een gemeenschappelijke gegevensstroom 
wordt beoogd de administratieve belasting voor de bedrijfsverenigingen 
en de werkgever zoveel mogelijk te beperken. 

Integratiemogelijkheden liggen er op drie niveaus. 
a. inhoudelijke integratie, dat wil zeggen: standaardisering van de 

gegevens; 
b. technische integratie, dat wil zeggen: standaardisering van de 

informatiedrager; 
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c. integratie in de aanlevering van gegevens, dat wil zeggen: standaar-
disering van de routing van de gegevens van de werkgever naar de 
belastingdienst, de bedrijfsverenigingen en de ziekenfondsen. 

Het grote voordeel van integratie is dat de belasting van werkgevers 
hiermee aanmerkelijk kan worden verminderd. Het overleg over het 
totstandbrengen van een gezamenlijke gegevensstroom heeft nog niet 
mogen resulteren in een volledig geïntegreerde berichtenstroom, alhoewel 
op onderdelen - met name op inhoudelijk en technisch niveau - al 
voortgang is gemaakt. 

De hiervoor vermelde verplichting van de werknemer, om aan zijn 
werkgever ten behoeve van de uitvoering van de sociale verzekeringen 
informatie te verstrekken, sluit nauw aan bij de situatie op het gebied van 
de belastingheffing. Op grond van artikel 29 van de Wet op de loonbelasting 
1964 is de werknemer gehouden, volgens door de minister te stellen 
regelen, aan de inhoudingsplichtige opgave te verstrekken van gegevens, 
waarvan de kennisgeving voor de heffing van de belasting van belang kan 
zijn. Een dergelijk artikel en een dergelijke verplichting ontbreken tot op 
heden in de sociale verzekeringen. 

Ten behoeve van de vulling en het onderhoud van de verzekerdenadmi-
nistraties is het noodzakelijk geworden dat deze verplichting ook in de 
sociale verzekeringen wordt ingevoerd. 

Niet alleen de relatie tussen werknemer en de sociale verzekeringorganen 
wijzigt. Ook de verhouding tussen werknemer en werkgever verandert 
enigszins. Weliswaar heeft de werkgever thans uit hoofde van diens rol bij 
de afdracht van loonbelasting al meer inzicht in de persoonlijke omstan-
digheden van werknemers dan voor een arbeidsrelatie strikt noodzakelijk 
is, maar het valt niet uit te sluiten dat ook voor de uitvoering van de 
sociale verzekeringswetten enige additionele informatie gevraagd dient te 
worden. In bepaalde gevallen is het denkbaar dat werknemers uit 
privacy-overwegingen bezwaar hebben tegen verstrekking van bepaalde 
«gevoelig» geachte informatie via hun werkgever. 

Teneinde te voorkomen dat de werknemer daardoor gedwongen wordt 
zijn werkgever kennis te laten nemen van informatie waarvan hij vindt dat 
daardoor zijn persoonlijke levenssfeer onevenredig wordt geschonden is 
thans, in navolging van het geregelde bij de belastingheffing en overeen-
komstig het advies van de SVr (blz. 30), uitdrukkelijk in de wet de 
mogelijkheid opgenomen dat de werknemer bepaalde informatie niet aan 
zijn werkgever, doch direct aan het uitvoeringsorgaan meldt. 

7.3. Verbetering gegevensuitwisseling en privacy 

De diverse informatieverplichtingen en de betere hanteerbaarheid van 
de administraties van de bedrijfsverenigingen leiden ertoe dat zowel de 
gebruiksmogelijkheden van het systeem van administratieve organisatie 
als de privacygevoeligheid zullen kunnen toenemen. Het is dus van groot 
belang dat er zowel regels komen ten aanzien van gegevensuitwisseling, 
als voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid van deze gegevens naar 
buiten toe. Bijzondere aandacht vraagt hierbij de verhouding tussen 
enerzijds de geheimhoudingsplicht jegens buitenstaanders en anderzijds 
de noodzaak van en verplichting tot gegevensuitwisseling binnen de 
werkingssfeer van de sociale verzekeringen. 

In dit wetsvoorstel blijft als uitgangspunt onverminderd gehandhaafd, 
dat alle organen van de sociale verzekeringen verplicht zijn onderling alle 
informatie uit te wisselen die noodzakelijk is voor de uitvoering van de 
sociale verzekeringswetten, maar dat buiten dit veld geen gegevens 
worden verstrekt, tenzij de wet hiertoe verplicht. In dit wetsvoorstel 
worden regels gesteld voor de vraag wanneer informatie moet worden 
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verstrekt en voorts op welke wijze en onder welke voorwaarden dit dient 
te geschieden. 

Voor de beantwoording van de vraag wanneer informatie verstrekt 
moet worden dient onderscheid te worden gemaakt tussen het uit eigen 
beweging en het desgevraagd verschaffen van informatie. Desgevraagd 
zijn alle in dit wetsvoorstel genoemde instellingen - ook als die buiten de 
werkingssfeer van de Organisatiewet vallen - verplicht gegevens te 
verstrekken aan de uitvoeringsorganen van de sociale verzekeringen. 
Hierbij moet men zich niet voorstellen dat naast het normale gegevens-
verkeer geheel nieuwe informatiestromen 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 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 
instellingen geldende wettelijke regelingen. 

Voor de uitvoeringsorganen van de sociale verzekeringen wordt in dit 
wetsvoorstel limitatief aangegeven aan welke instellingen op eigen 
initiatief gegevens verstrekt mogen worden. Informatieverstrekking op 
eigen initiatief kan in de opzet van dit wetsvoorstel plaatsvinden aan 
andere organen van de sociale verzekeringen, de gemeenten, voorzover 
zij sociale zekerheidswetten uitvoeren, en de fiscus. De reden hiervoor is 
dat de onderscheiden sociale verzekeringen, voorzieningen en belastingen 
geen gescheiden grootheden zijn, doch dat er sprake is van een in elkaar 
grijpend, elkaar aanvullend soms elkaar controlerend systeem van wetten 
en regelingen en een samenhangend beleid. 

Op de onderlinge verwevenheid van sociale verzekeringen en fiscus bij 
de belasting- en premieheffing is bij het hoofdstuk over het sociaal-fiscaal 
nummer reeds ingegaan. Aan de uitvoeringskant bestaat tussen de 
sociale verzekeringen en de door de gemeenten uitgevoerde sociale 
zekerheidswetten een vergelijkbare nauwe binding. Dezelfde gegevens 
die voor een uitkering krachtens de WW van belang zijn, kunnen dit ook 
zijn voor een uitkering krachtens de Wet Werkloosheidsvoorziening 
(Stb.1964, 485), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb.1987, 92; IOAW), of de 
Algemene Bijstandswet (Stb. 1973, 395; ABW). Vanuit het verleden 
bestond reeds bij de overgang van WW- naar WWV-uitkering een 
routinematige gegevensverstrekking van bedrijfsverenigingen naar 
sociale diensten. Een dergelijk systeem van gegevensverstrekking is ook 
thans van belang, bijvoorbeeld bij de overgang van WW, al dan niet in 
combinatie met een aanvulling vanuit de Toeslagenwet, naar de IOAW en 
de Rww. Voor het goed functioneren van de sociale zekerheid als geheel 
is het van essentieel belang dat uitvoeringsorganen elkaar uit eigen 
beweging de hierbedoelde gegevens kunnen leveren. Met andere, ook 
door de overheid uitgevoerde regelingen, is de band minder nauw. De 
enige andere vormen van spontane gegevensverstrekking zijn dan ook die 
van de uitvoeringsorganen in de richting van een benadeeld overheids-
orgaan (indien dat orgaan bij de uitvoering van zijn taken kennis verkrijgt 
van enig misdrijf) en de bevoegdheid mogelijke onderbetaling van 
werknemers aan de orde te stellen. In andere gevallen wordt buiten het 
gebied van de sociale zekerheid alleen tot de individuele personen of 
bedrijven herleidbare informatie verstrekt als daarom wordt gevraagd én 
er een wettelijke informatieverplichting bestaat, of ingeval de betrokkene 
heeft verklaard tegen de verstrekking geen bezwaren te hebben. 

Nadat de primaire vraag is beantwoord óf gegevens verstrekt mogen 
worden, dient vervolgens te worden bezien wie bepaalt welke gegevens 
mogen worden verstrekt, welke maatstaven worden aangelegd in verband 
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met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en hoever die moet 
gaan. 

Gegevensuitwisseling veronderstelt een actieve wederzijdse verstrekking 
van relevante gegevens van het ene orgaan naar het andere. Dit wets-
voorstel haalt met name de relatie tussen bedrijfsverenigingen, GAK, 
GMD, Sociale Verzekeringsbank en fiscus nauwer aan, waarbij het 
sociaal-fiscaal nummer een gezamenlijk referentiepunt wordt. Al deze 
organen zijn bevoegd elkaar op eigen initiatief op de hoogte te stellen van 
gegevens die van belang zijn voor de uitvoering van de door de ander uit 
te voeren wetten. (Voor de fiscus is de bevoegdheid zelfstandig gegevens 
te verstrekken vastgelegd in de instructie informatieverstrekking; 1IV, 16 
december 1982, nr. 582-26319). De kernvraag hierbij is de afweging 
tussen het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
enerzijds, en de noodzaak van de goede uitvoering van de verschillende 
wetten anderzijds. 

De wijze waarop aan deze afweging vorm wordt gegeven is als volgt. 
De uitvoeringsorganen van de wetten waarop de Organisatiewet van 

toepassing is, zijn bevoegd op eigen initiatief aan andere «verwante» 
organen gegevens te verstrekken, indien zij menen dat deze gegevens 
noodzakelijk zijn voor de door die andere organen uit te voeren wetten. 
Dit betekent niet dat organen in eikaars administraties moeten treden, 
maar wel dat er bij de uitvoering van de verschillende wetten rekening 
mee gehouden moet worden dat deze wetten onderdeel uitmaken van 
een groter geheel. 

Vraagt een ander - daartoe bevoegd - orgaan gericht om informatie, 
dan dient een uitvoeringsorgaan deze natuurlijk ook te verstrekken. Voor 
beide vormen van gegevensuitwisseling blijft echter gelden dat de 
persoonlijke levenssfeer van betrokkene zoveel mogelijk moet worden 
ontzien. Het probleem bij maatregelen ter bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer is, dat vooral waar het gaat om grote aantallen personen, 
toetsing óf vertraging kan opleveren óf onvoldoende plaatsvindt. 

Daarnaast blijft de vraag welke gegevens als privacygevoelig moeten 
worden beoordeeld. Het moge voor zich spreken dat het niet altijd goed 
mogelijk is in een wet vast te leggen wanneer en voor welke gegevens 
een privacy-toets moet plaatsvinden. Zelfs een eenvoudig feit als iemands 
adres kan in bepaalde gevallen privacygevoelig zijn. Vandaar dat 
gekozen is voor een systeem waarin altijd toetsing aan de persoonlijke 
levenssfeer nodig is, tenzij bij algemene maatregel van bestuur anders 
wordt bepaald. Het is de bedoeling dat in deze algemene maatregel van 
bestuur wordt omschreven welke gegevens in ieder geval door het ene 
orgaan aan het andere dienen te worden verstrekt. De Toetsingscommissie 
(p.8) kon instemmen met deze opzet, zij het dat de commissie hierbij 
enkele kanttekeningen had geplaatst, waar in de artikelsgewijze toelichting 
(artikel 50n) op teruggekomen wordt. 

Het gaat bij de te verstrekken informatie om al die gegevens die thans 
reeds in de praktijk routinematig worden uitgewisseld, zoals informatie 
omtrent personen die meerdere uitkeringen hebben bij verschillende 
uitkeringsorganen, werknemers voor wie aan verschillende organen 
premie wordt afgedragen en gegevens omtrent bepaalde categorieën van 
personen zoals al degenen die overgaan van de Ziektewet (ZW; Stb. 
1987, 88) naar de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO; 
Stb. 1987, 89), of hen die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. 

Het is dus beslist niet zo, dat, zoals de SVr meent (blz. 41), de subjectief 
geformuleerde clausule van artikel 50n onwerkbaar is, omdat deze zou 
betekenen dat bij iedere gegevensverstrekking steeds opnieuw de 
afweging zou moeten worden gemaakt of de persoonlijke levenssfeer 
mogelijk onevenredig wordt geschaad. De verantwoordelijkheid om de 
belangenafweging te maken wordt dus ook niet per geval op de uitvoe-
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ringsorganen gelegd. De algemene maatregel van bestuur geeft aan 
welke gegevens moeten worden verstrekt. Pas bij niet in de algemene 
maatregel van bestuur behandelde vormen van gegevensverstrekking, 
komt aan de orde hoe door de uitvoeringsorganen toetsing aan de 
persoonlijke levenssfeer moet plaatsvinden. De mogelijkheden hierbij zijn 
te gevarieerd om in het algemeen in een wet te omschrijven. De conse-
quentie hiervan is dat bij speciale verzoeken tot gegevensverstrekking van 
het ene orgaan aan het andere er inderdaad een afweging dient plaats te 
vinden over de vraag of in dat bepaalde geval de privacy van betrokkenen 
in gevaar kan komen, en hoe zich dit verhoudt tot het belang van het 
orgaan dat die gegevens vraagt. De beslissingsbevoegdheid in dezen ligt 
bij het verstrekkende orgaan aan de hand van de door dat orgaan zelf 
opgestelde reglementen, onder toezicht van de Registratiekamer en, 
uiteindelijk, de rechter. 

8. Geheimhoudingsbepalingen 

Naarmate een systeem van gegevensuitwisseling binnen de sociale 
zekerheid beter functioneert, wordt ook de behoefte aan begrenzing 
daarvan dringender. De verstrekking van gegevens buiten dit gebied, of 
het nu naar andere overheidsorganen of daarbuiten is, is dan ook in 
beginsel niet toegestaan. Met de in dit wetsvoorstel geformuleerde 
geheimhoudingsbepaling is een zogenaamd gesloten systeem gecreëerd: 
informatie met betrekking tot individuele personen, bedrijven of instellingen 
zal alleen kunnen worden verstrekt als er sprake is van in de wet omschreven 
gronden. Dit betekent dat voor uitbreiding van het gegevensverkeer tot 
andere terreinen dan het onderhavige altijd een wetswijziging nodig is. 
De Toetsingscommissie (p.4) was van mening dat dit past bij het belang 
van deze materie, en dat een uitspraak van de formele wetgever over een 
eventuele uitbreiding van het sociaal-fiscale gebied zeker niet misstaat. In 
dit verband kan gedacht worden aan de voorgenomen uitzondering op de 
geheimhoudingsplicht, ten behoeve van het signaleringssysteem voor 
preventie en bestrijding van misbruik van vennootschappen dat thans in 
ontwikkeling is (zie het kabinetsstandpunt inzake het ISMO-rapport; 
Tweede Kamer 1984-85, 17 050 nr. 39). 

Uitgangspunt met betrekking tot de geheimhoudingsbepalingen in 
relatie tot de noodzaak tot gegevensuitwisseling op het gebied van de 
sociale zekerheidswetgeving is, dat gegevens die verzameld worden ten 
behoeve van de uitvoering van sociale verzekeringswetten niet verder 
mogen worden bekendgemaakt dan voor de uitvoering van die sociale 
verzekeringen noodzakelijk is. Dit geldt zowel voor de uitvoeringsorganen, 
als degenen die uit anderen hoofde gegevens voor sociale verzekeringen 
onder zich hebben, als werkgevers of administratiekantoren. De Toetsings-
commissie (p.6) heeft er in dit verband nog eens uitdrukkelijk op gewezen 
dat ten aanzien van het gebruik van in de administratie opgenomen 
gegevens artikel 6, eerste lid, van de Wet persoonsregistraties van 
toepassing is. Deze bepaling bevat de norm dat de in een persoonsregi-
stratie opgenomen gegevens slechts gebruikt mogen worden voor 
doeleinden die met het doel van de registratie verenigbaar zijn. 

Een beroep op geheimhouding kan alleen dan niet worden gedaan als 
de wet bekendmaking van bepaalde gegevens toestaat of hiertoe 
verplicht. Afgezien van enkele bij algemene maatregel van bestuur te 
regelen gevallen van gegevensverstrekking ten behoeve van wetenschap-
pelijk onderzoek of statistiek, mogen op geen enkele andere grond zonder 
uitdrukkelijke toestemming van betrokkene tot individuele personen of 
bedrijven herleidbare gegevens verstrekt worden buiten het gebied van 
de sociale verzekeringen. De constatering van de SVr (blz. 43) dat de 
geheimhoudingsbepaling hier strenger is dan in de Algemene Wet inzake 
rijksbelastingen (AWR; Stb. 1959, 301), vanwege het ontbreken van een 
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algemene ontheffingsbevoegdheid voor de Minister, is dan ook juist. De 
SVr heeft er in zijn advies voor gepleit (blz. 46) nog de mogelijkheid open 
te laten dat de Raad in bepaalde gevallen toestemming kan geven dat ook 
aan niet in de wet genoemde organen gegevens kunnen worden verstrekt. 
Voor dit standpunt pleit, dat het niet goed mogelijk is alle informatiebe-
hoeften in de toekomst te voorzien. Anderzijds weegt de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer in dezen zwaar. Men dient niet te vergeten dat 
dit wetsvoorstel reeds een ruim gebied van gegevensuitwisseling omvat. 
Thans zijn geen concrete gevallen aan te wijzen, waarin bepaalde organen 
niet tegemoet gekomen worden aan hun informatiebehoefte. Mocht het 
noodzakelijk zijn dat een orgaan of instelling thans niet te voorziene 
informatie nodig heeft van de sociale verzekeringsorganen, dan is dit een 
kwestie waarover niet de Raad, doch het parlement, dient te oordelen. 
Alleen op deze wijze kan aan de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer voldoende recht worden gedaan. Limitatief, in de wet 
vastgelegde mogelijkheden om tot gegevensverstrekking over te gaan, 
zijn de beste garantie voor de burger dat niet lichtvaardig met zijn 
persoonsgegevens zal worden omgegaan. Bovendien zijn op deze manier 
de regels het beste kenbaar voor de rechtssubjecten. De sanctie op 
overtreding van de geheimhoudingsbepaling is opgenomen in artikel 272 
van het Wetboek van Strafrecht. 

In dit wetsvoorstel worden, naast de hiervoor genoemde situatie dat 
enig wettelijk voorschrift tot bekendmaking verplicht, nog twee gevallen 
genoemd waarin het gebod tot geheimhouding niet van toepassing is. 

In de eerste plaats betreft dit de situatie dat betrokkene zelf te kennen 
heeft gegeven tegen gegevensverstrekking geen bezwaar te hebben. Dan 
is er geen reden gegevensverstrekking te weigeren. Privacybescherming 
behoeft nu eenmaal niet tegen de wil van betrokkene in te geschieden. 
Voorkomen moet wel worden dat als iemand in het verleden ooit toe-
stemming gaf gegevens over hem te verstrekken, deze toestemming een 
eigen leven gaat leiden en deze eenmaal gegeven toestemming te lang of 
te uitgebreid gebruikt gaat worden. Dit risico kan worden voorkomen 
door te verlangen dat de toestemming schriftelijk moet worden gegeven, 
ten aanzien van bepaalde gegevens. Uit de bepaalbaarheid van die 
gegevens volgt de beperking van duur en omvang. Een deel van de leden 
van de Voorlopige Raad voor de Persoonsinformatievoorziening was 
bevreesd (blz. 5) dat betrokkene onder druk gezet zou kunnen worden 
tegen zijn «innerlijke» wil in gegevens te verstrekken, en wees om die 
reden verklaringen van geen bezwaar af. Het moge voor zich spreken dat 
een dergelijke handelwijze door uitvoeringsorganen ten sterkste afgewezen 
moet worden. Dit echter mag geen reden zijn om een verklaring van geen 
bezwaar te laten vervallen. Het gaat er om dat betrokkenen zelf mogen 
beschikken over wat er gebeurt met gegevens omtrent henzelf. Dit houdt 
in dat zij zowel moeten kunnen toestaan dat deze gegevens verder 
gebruikt worden dan oorspronkelijk bedoeld, als dat zij dat kunnen 
weigeren, leder ander uitgangspunt zou hun zelfbeschikkingsrecht 
inperken. 

Een tweede geval waarin geheimhouding niet van toepassing is, is als 
uit de te verstrekken gegevens niet meer kan worden afgeleid om wie het 
gaat. Privacy kan alleen worden aangetast van bepaalbare personen of 
instellingen. Het is hiervoor niet voldoende als gegevens bij de verstrekking 
worden geanonimiseerd. Voor mensen met kennis van zaken op een 
bepaald gebied, blijft het vaak ondanks het weglaten van directe persoons-
gegevens toch nog mogelijk te bepalen om welke persoon of om welk 
bedrijf het gaat. Gegevens mogen alleen dan verstrekt worden als er 
zekerheid is dat de gegevens niet meer tot bepaalde personen of bedrijven 
herleidbaar zijn. Wordt aan dit vereiste voldaan, dan kan de privacy van 
betrokkenen niet in gevaar komen, en is geheimhouding niet meer 
noodzakelijk. Wat betreft de door de Sociale Verzekeringsraad opgeworpen 
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vraag in hoeverre het geoorloofd is dat gegevens herleidbaar zijn tot 
bepaalde groepen van personen wil ik opmerken dat dit in bepaalde 
gevallen wenselijk kan zijn. Het kan zelfs het doel van een onderzoek zijn. 
Natuurlijk mag informatie dienaangaande niet worden verstrekt indien er 
kans bestaat dat hiervan misbruik wordt gemaakt. Gegevens zullen alleen 
kunnen worden verstrekt als het doel wordt vermeld waarvoor de gevraagde 
gegevens zullen worden gevraagd. De uitvoeringsorganen kunnen in dit 
kader bepaalde eisen stellen. Discriminatie van bepaalde groepen in de 
samenleving, om een sprekend voorbeeld te noemen, is natuurlijk nooit 
toegestaan. Alertheid bij de verstrekker van de gegevens is in dit soort 
gevallen altijd op zijn plaats. 

Tot slot verdient afzonderlijke aandacht de verstrekking van gegevens 
ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. In vergelijking met het 
voorontwerp hebben met betrekking tot dit punt op aanraden van zowel 
de SVr als de Toetsingscommissie enige wijzigingen plaatsgevonden. 
Was in het voorontwerp aan de SVr een ontheffingsbevoegdheid toebe-
deeld ten aanzien van het geheimhoudingsgebod, waaraan de uitvoerings-
organen zich dienden te houden, thans wordt een regeling voorgesteld 
die inhoudt dat het de Minister is die al dan niet ontheffing verleent voor 
bepaalde onderzoeken. Hierbij zal een afweging moeten worden gemaakt 
tussen het belang van het onderzoek en dat van de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. De gegevensverstrekking ten behoeve van 
wetenschappelijk onderzoek en statistiek zal in het algemeen worden 
beperkt tot die gevallen waarin betrokkenen toestemming hebben 
gegeven of waar gebruik wordt gemaakt van niet tot de persoon herleidbare 
gegevens. Op deze manier blijft de privacy van betrokkenen optimaal 
gewaarborgd: aantasting van de persoonlijke levenssfeer is dan niet 
mogelijk. Mocht er onduidelijkheid bestaan over de vraag in welke 
gevallen de persoonlijke levenssfeer wordt geschaad, dan kunnen 
hiervoor bij algemene maatregel van bestuur nadere regels worden 
gesteld. Deze regels kunnen in bepaalde gevallen inhouden dat niet 
geanonimiseerde gegevens mogen worden verstrekt: het kan immers 
voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek nodig zijn, dat men de 
beschikking heeft over meer persoonsgebonden gegevens. 

Hoewel ik er mij van bewust ben dat deze materie zeker niet onomstreden 
is, ben ik van mening dat de mogelijkheid moet blijven bestaan om 
bijvoorbeeld onderzoek te verrichten bij personen naar de effecten van 
arbeidsinpassing bevorderende maatregelen, scholing of herintreding van 
arbeidsongeschikten. Op dit terrein bestaat thans geen specifieke 
regeling ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. 
Dit wetsvoorstel schept daartoe de mogelijkheden. Voor wat betreft de 
regeling voor de gegevensverstrekking aan het Centraal Bureau voor de 
Statistiek wil ik verwijzen naar de artikelsgewijze toelichting (artikel 501) 

9. Dereguleringsaspecten 

Uit het op het eerste gezicht grote aantal wetsartikelen dat in dit 
wetsvoorstel wordt aangepast, moge blijken hoeveel wetgevingsarbeid 
nodig kan zijn om tot vereenvoudiging te komen. De regeling voor 
gegevensuitwisseling die hier wordt voorgesteld schept orde in een tot nu 
toe vrij ondoorzichtig systeem van geheimhoudings- en gegevensverstrek-
kingsbepalingen. Op basis daarvan hadden de diverse uitvoeringsorganen 
een eigen uitvoeringspraktijk gebouwd met soms verschillende uitgangs-
punten. Thans wordt het door dit wetsvoorstel mogelijk, hierin een goede 
stroomlijning aan te brengen. Privacy-reglementen zullen kunnen worden 
gestandaardiseerd, en het gegevensverkeer zal meer dan voorheen 
volgens nauw omschreven vaste patronen kunnen gaan plaatsvinden. 

Het sociaal-fiscaal nummer waar alle uitvoeringsorganen gebruik van 
zullen gaan maken, zal een belangrijk hulpmiddel zijn bij het inrichten van 
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de verzekerdenadministraties en bij de begeleiding van het gegevensver-
keer. Invoering van dit nummer zal, vanwege het feit dat het fiscaal 
nummer reeds in de administratie van uitvoeringsorganen en werkgevers 
is opgenomen, betrekkelijk eenvoudig en met weinig kosten kunnen 
geschieden. Op korte termijn mag door het sociaal-fiscaal nummer dan 
ook een relatief aanzienlijke besparing aan menskracht en kosten worden 
verwacht. 

Uit dit wetsvoorstel vloeit - afgezien van de in het wetsvoorstel zelf 
genoemde gevallen - geen werkverzwaring voort voor andere organen, 
instellingen en personen. Evenmin worden extra bestuursinstrumenten of 
nieuwe organen in het leven geroepen. De Toetsingscommissie, die er 
onder andere op toe dient te zien dat de lasten van onderhavige wetgeving 
voor overheidsorganen, burgers en bedrijven zoveel mogelijk wordt 
beperkt, en dat rekening gehouden wordt met andere regelgeving inzake 
het gebruik van administratienummers, was van mening dat «op 
evenwichtige wijze met even vermelde uitgangspunten rekening is 
gehouden. De verplichtingen en bevoegdheden om gegevens te vragen, 
te administreren en te verstrekken zijn wettelijk vastgesteld en beperkt tot 
de voor de uitvoering van de sociale en fiscale wetgeving noodzakelijke 
gegevens» (p.3). Vanuit dereguleringsoogpunt moet deze wet dan ook als 
een vooruitgang worden beschouwd. 

Wat betreft de positie van de vrouw heeft dit wetsvoorstel geen 
consequenties, aangezien geen wijziging wordt gebracht in de materiële 
regelgeving. 

10. Financiële effecten 

De invoering van het sociaal-fiscaal nummer en de daarmee samenhan-
gende aanpassing van de gegevensverstrekking en geheimhoudingsbepa-
lingen maken onderdeel uit van het pakket van maatregelen op het terrein 
van de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik, waarvan bij het 
regeerakkoord is afgesproken dat dit in de huidige kabinetsperiode zou 
moeten resulteren in een taakstellende besparing van 1 miljard gulden op 
het terrein van de sociale zekerheid. 

Alvorens in te gaan op de financiële bijdrage die door de invoering van 
het sociaal-fiscaal nummer moet worden geleverd aan de invulling van 
genoemde taakstf ling, zij nog opgemerkt dat de financiële effecten 
slechts in beperkte mate kunnen worden onderbouwd met feitelijke 
informatie. 

Het hierna volgende cijfermateriaal dient dan ook in belangrijke mate 
als tentatief te worden beschouwd. Bovendien is het niet juist om de 
kosten en de besparingen die gepaard gaan met de invoering van het 
sociaal-fiscaal nummer geïsoleerd te beschouwen. Het maakt deel uit van 
een veel omvattender moderniseringsproces van de administraties. 
Immers, invoering van het sociaal-fiscaal nummer dwingt tot een betere 
benutting van de mogelijkheden tot automatisering op het gebied van de 
verzameling, verwerking, opslag, uitwisseling, verificatie en verstrekking 
van gegevens. Bovendien wordt bij de bedrijfsverenigingen de gegevensset 
uitgebreid, door het inbrengen van de gevalsadministraties in meer op de 
behoeften van uitvoering en beleid afgestemde persoonsadministraties. 
Overigens zij nog opgemerkt, dat dit moderniseringsproces enkele jaren 
in beslag zal nemen en met de doorvoering ervan kosten gepaard gaan. 
Dit betekent, dat de besparingen de eerste jaren beperkt van omvang 
zullen zijn. In 1988 staat de inrichting van de verzekerdenadministraties 
centraal, de vulling met persoonsgerichte gegevens zal eerst in 1989 
kunnen geschieden. 

Bij realisatie van het voorziene tijdpad worden voor de komende jaren de 
navolgende financiële effecten (tentatief) geraamd. 
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Financiële effecten (min gld) 

1989 1990 Structureel 

1 Additionele kosten verzekerdenadministraties 70' 701 50 
2 Minder uitkeringen 110 150 150 
3 Meer premieopbrengsten 290 400 400 
4 Netto-besparingen (2 + 3-1) 330 480 500 

' Met inbegrip van 20 min afschrijvingen op eenmalige moderniseringskosten 

De geraamde netto-besparing bedraagt structureel 500 min. Dit 
bedrag is reeds in de meerjarencijfers verwerkt. Uitgedrukt als percentage 
van de uitgaven van de sociale verzekeringssector van ruim 100 mld in 
1989 is dit ongeveer 0,5%. Ter nadere toelichting zij het volgende 
opgemerkt. 

Op grond van de door de bedrijfsverenigingen eind augustus aan de 
SVr verstrekte ramingen van de kosten van het moderniseren van de 
administraties is af te leiden dat de ontwikkeling en de initiële vulling van 
deze administraties eenmalig 100 min kost. Het merendeel van deze 
eenmalige kosten heeft betrekking op de periode 1987-1989. Deze 
kosten worden gemiddeld in 4 a 5 jaar afgeschreven en ten laste van de 
exploitatierekening gebracht. Wanneer de verzekerdenadministraties 
eenmaal operationeel zijn kunnen de totale jaarlijkse exploitatiekosten 
worden geraamd op ongeveer 65 min, hetgeen ten opzichte van de 
huidige kosten 30 a 35 min additioneel is. 

Naast genoemde exploitatiekosten zijn er ook kosten voor verificatie 
door de belastingdienst van het sociaal-fiscaal nummer en de persoons-
gegevens. Deze kosten bedragen 15 a 20 min. Deze kosten worden voor 
rekening van de premiesector gebracht door een korting op de rijksbijdra-
gen aan de sociale fondsen. 

Voor de bedrijfsverenigingen leidt de uitbreiding van de huidige 
gevalsgerichte administraties naar de nieuwe verzekerdenadministraties 
tot een vervijfvoudiging van de populatie van 1,3 min naar 6,5 min 
personen. De populatie verzekerde personen komt dan in belangrijke 
mate overeen met de populatie loonbelastingplichtige personen bij de 
belastingdienst. 

Om deze reden en omdat de belastingdienst de authentieke bron is van 
het fiscaal nummer wordt voorgesteld de fiscus voorlopig een belangrijke 
rol te laten spelen in het stroomlijnen van deze gegevens, zolang de 
uitvoeringsorganen de persoonsgegevens niet via de bevolkingsadmini-
straties geverifieerd kunnen krijgen. Dit laatste zal eerst na de inwerking-
treding van de wetgeving inzake de gemeentelijke bevolkingsadministraties 
(GBA) - waarschijnlijk in 1994 - het geval zijn. 

De totale additionele kosten van de gemoderniseerde administraties 
komen in de structurele situatie uit op 50 min. In de eerste jaren zijn de 
kosten ongeveer 20 min hoger in verband met afschrijvingen op eenmalige 
moderniseringskosten. Op dit bedrag mag in mindering worden gebracht 
hetgeen wordt bespaard door een efficiëntere uitwisseling van informatie 
tussen bedrijfsverenigingen onderling en met de in dit wetsvoorstel 
genoemde instellingen. Dit efficiencyvoordeel laat zich moeilijk kwantifi-
ceren, omdat dit afgezet zou moeten worden tegen een situatie zonder 
verzekerdenadministraties, met veel beperktere mogelijkheden tot 
gegevensuitwisseling; derhalve is dit efficiencyvoordeel niet tot uitdrukking 
gebracht in de hiervoor genoemde cijfers. Tegenover de additionele 
kosten in de administratieve sfeer staan, zoals hiervoor al opgemerkt, 
baten in de uitkerings- en premiesfeer die naar verwachting van een veel 
grotere omvang zijn. 
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Met de verzekerdenadministraties komt immers een belangrijk middel 
beschikbaar om zowel tegenstrijdige gegevens als samenloop van 
uitkeringen met andere inkomstenbronnen vast te stellen. De mogelijkheid 
bewust of onbewust foutief verstrekte gegevens op te sporen en ten 
onrechte, te veel of te weinig betaalde uitkeringen te corrigeren leidt naar 
verwachting per saldo tot een daling van het bedrag aan uitkeringen. 

Als onderdeel van het totale pakket aan maatregelen ter bestrijding van 
misbruik en oneigenlijk gebruik in de sociale zekerheid is deze daling op 
150 min geraamd, waarvan 125 min bij de werknemersverzekeringen. 

Van grotere omvang is het bedrag aan extra premie-ontvangsten dat 
aan de sociale fondsen zal kunnen toevloeien door een verbeterde 
gegevensuitwisseling met de fiscus. Verwacht wordt dat de mogelijkheden 
om premie-ontduiking te bestrijden door de genoemde maatregelen 
worden vergroot. Met dit wetsontwerp worden voor de uitvoeringsorganen 
sociale verzekeringen betere mogelijkheden gecreëerd om de controle op 
naleving van wettelijke verplichtingen te kunnen verrichten. De verwachting 
is dat in samenhang met het proces van modernisering van de admini-
straties de controle op werkgevers zal worden geïntensiveerd. Er kan niet 
exact worden aangegeven wat de invloed van genoemde maatregelen zal 
zijn op de relevante premie-ontvangsten. Voorshands is aangenomen dat 
de premie-ontvangsten bij de werknemersverzekeringen, volksverzekerin-
gen en ziekenfondsverzekering met minimaal 0,5 % zullen kunnen 
toenemen. Dit komt overeen met een bedrag van 400 min gulden, welk 
bedrag kan worden aangewend voor verlaging van de premiepercentages, 
waardoor de collectieve lastendruk zal kunnen dalen. 

ARTIKELSGEWIJS 

Artikel I (Organisatiewet Sociale Verzekering) 

Onderdeel A 

In dit onderdeel wordt het aantal begripsbepalingen in de Organisatiewet 
uitgebreid. In onderdeel I wordt een definitie gegeven van het sociaal-fiscaal 
nummer. Zoals hieruit moge blijken, wordt het aan de verzekerde of 
uitkeringsgerechtigde in het kade. 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 onderscheid tussen werknemer en uitkeringsgerechtigde gehand-
haafd 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 werkne-
mer, 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 één persoon zowel de hoedanigheid van 
verzekerde als die van uitkeringsgerechtigde kan hebben. Voorts wordt in 
het tweede lid 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-uitkeringsgerechtigden, vrijwillig 
verzekerden 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 verplichtingen 
kunnen worden opgelegd, en dat regels worden gesteld met betrekking 
tot het beheer van de over hen vastgelegde gegevens. 
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Onderdeel B 1° 

Door de SVr is er in zijn advies op aangedrongen (blz. 9) ook de 
Coördinatiewet in artikel 2 Organisatiewet op te nemen. Immers door de 
aansprakelijkheidsregelingen die in de Coördinatiewet zijn opgenomen, 
kan deze wet niet langer als een procedurewet worden gezien die zijn 
rechtsgrond uitsluitend aan andere wetten ontleent. 

Onderdelen B 2°, C, D, F, G, Ken P 

Nu de Coördinatiewet wordt genoemd in artikel 2, is de elders in de 
Organisatiewet voorkomende verwijzing naar de takken van verzekering 
en de in onderdeel d bedoelde voorziening niet langer juist. Vandaar dat 
deze verwijzing op diverse plaatsen wordt gewijzigd in «bedoelde 
wettelijke regelingen in artikel 2, eerste lid». 

Onderdeel E 

Artikel 12, vierde lid, kan vervallen omdat de gegevensverzameling 
voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) thans in artikel 50I 
is geregeld. 

Onderdeel H 

Artikel 23 

In het verleden is nooit expliciet in de Organisatiewet voor de uitvoe-
ringsorganen de verplichting opgenomen een administratie te voeren of 
te doen voeren. Om wetstechnische redenen is dit thans in het eerste lid 
met zoveel woorden vastgelegd. Vermelding van deze voor zich sprekende 
verplichting is vanwege de samenhang met elders in dit wetsvoorstel 
voorgestelde wijzigingen en verwijzingen noodzakelijk. 

In het tweede lid is de verplichting voor de bedrijfsverenigingen om een 
verzekerdenadministratie te houden of te doen houden uitdrukkelijk 
vastgelegd. Dit om aan iedere onzekerheid met betrekking tot die 
verplichting een eind te maken. 

In het derde lid wordt het gebruik van het sociaal-fiscaal nummer in de 
verzekerdenadministraties geregeld. 

In het vierde lid wordt de bedrijfsvereniging opgedragen de verzekerde 
ervan op de hoogte te stellen dat de mededeling bedoeld in artikel 50b, 
derde lid, is ontvangen en dat gegevens over hem in de administratie 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 
beoordeeld wordt of hij verzekeringsplichtig 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 één maand na opname in een registratie van dit feit op 
de hoogte moet worden gesteld. 

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

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 belastingheffing bij de rijksbelastingdienst zijn geregi-
streerd 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 departementen van 
Financiën, Sociale Zaken en de SVr worden geregeld. 

Onderdeel J 

Artikel 26 

In verband met de in artikel 26 opgenomen opdracht aan de SVr om 
nadere regels te stellen in het kader van de verzekerdenadministraties, is 
het noodzakelijk dat ook de taak van de SVr tot coördinatie van de 
administraties in meer algemene zin een meer verplichtend karakter 
krijgt. Vandaar dat de bevoegdheid van de SVr om regels te stellen, 
vervangen is door een verplichting. 

Onderdeel L 

§ 1. Inlichtingenverplichtingen 

Artikel 50a 

Vanouds is het uitgangspunt bij de gegevensverstrekking in de sociale 
verzekeringen, dat een ieder verplicht is desgevraagd die gegevens te 
verstrekken die van belang zijn voor de uitvoering van de verschillende 
wetten. In artikel 50a wordt deze algemene verplichting tot het verstrekken 
van gegevens aan de uitvoeringsorganen van de sociale verzekeringen, 
die de basis is voor de administratie van de uitvoeringsorganen, vastgelegd. 
De ruime formulering van de arbeidsrelaties waarover inlichtingen 
moeten worden verstrekt in artikel 50a is vooral noodzakelijk om de 
bedrijfsvereniging in staat te stellen na te gaan of er in bepaalde gevallen 
al dan niet een dienstbetrekking in de zin van de sociale verzekeringswetten 
bestaat. Het kan hierbij gaan om afzonderlijke werknemers maar ook om 
bepaalde categorieën van werknemers (gelegenheidsarbeid, rariteiten 
e.d.). 

De regeling is in principe gelijk aan die van het oude artikel 61 , eerste, 
tweede en derde lid, van de Organisatiewet. Alleen is, en dit geldt voor 
alle artikelen waarin de gegevensverstrekking aan de orde komt, de 
omschrijving van de te verstrekken gegevens, geconcretiseerd tot 
«opgaven en inlichtingen omtrent feiten en omstandigheden, die noodza-
kelijk zijn voor de uitvoering», en is voorts in het tweede lid «indien dit 
wordt verzocht» vervangen door desgevraagd. Voor het overige zijn de 
eerste twee leden van artikel 50a feitelijk gelijk aan de leden een tot en 
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met drie van het oude artikel 6 1 , zoals dit is komen te luiden na de 
aanpassingen in het kader van het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 
10 van de Coördinatiewet inzake de verplichting van de werkgever tot het 
doen van opgave van het loon (Wet van 14 oktober 1987, Stb. 477).Voorts 
is het derde lid, onderdeel b, tekstueel in overeenstemming gebracht met 
andere in dit artikel gegeven omschrijvingen van tot gegevensverstrekking 
verplichte personen. 

Artikel 50b 

Artikel 50a stelt de hoofdregel vast voor de informatieverstrekking. De 
artikelen bOb tot en met 50e geven hiervan nadere uitwerking voor 
bepaalde personen of instellingen. 

In artikel 50b zijn de op de werkgever rustende verplichtingen in 
verband met de informatieverstrekking vastgelegd. Onder werkgever 
wordt in dit verband verstaan degene die op grond van artikel 7 of 8 bij 
een bedrijfsvereniging is aangesloten. De werkgever is op grond van het 
eerste lid verplicht zijn administratie, aan de hand van op basis van artikel 
50f te stellen regels, zodanig te voeren, dat hij aan de bedrijfsverenigingen, 
het GAK en de GMD de door deze organen benodigde gegevens over de 
tot hem in dienstbetrekking staande werknemers kan verschaffen. In de 
praktijk zullen deze administratieve voorschriften niet veel verschillen van 
die op basis van artikel 10 Coördinatiewet. Aparte vermelding in dit 
verband is echter noodzakelijk, omdat artikel 10 Coördinatiewet een te 
beperkte basis zou kunnen zijn voorvragen omtrent het arbeidsverleden 
en de verzekering van de werknemer. 

De verplichtingen van de werkgever uit het tweede lid zijn tweeledig: 
hij dient van de werknemer, de verzekerde, opgaven en inlichtingen te 
verlangen en vast te leggen, èn hij dient de ontvangen informatie aan de 
bedrijfsvereniging door te geven. Met dit artikel wordt in samenhang met 
artikel 50c en 50d en de strafbepalingen van de artikelen 52a en 52b 
beoogd te voorkomen, dat de informatieverplichting belemmerd wordt 
door eventuele onwil van werkgever om bepaalde gegevens te verzoeken, 
deze vast te leggen of te verstrekken. 

Het derde lid verplicht de werkgever om het begin van de werkzaamheden 
van een werknemer aan de bedrijfsvereniging te melden. De formulering 
die hier is gekozen van de te melden arbeidsrelatie geeft aan dat het gaat 
om al die gevallen, waarin een dienstbetrekking verondersteld kan 
worden, namelijk: als er wordt gewerkt, loon wordt ontvangen en een 
gezagsverhouding bestaat, en al die gevallen waarin een werknemer over 
een bepaalde periode loon ontvangt zonder er direct voor te werken, 
(bijvoorbeeld afroepcontractanten) en waar het moment van de aanvang 
van de dienstbetrekking niet altijd goed vast te stellen is. Het moment van 
aanvang van een dienstbetrekking is van groot belang voor het vaststellen 
van het arbeidsverleden van werknemers en de vraag of iemand verzekerd 
is tegen arbeidsongeschiktheid. 

In het vierde lid wordt de werkgever verplicht de bedrijfsvereniging 
ervan op de hoogte te stellen dat een verzekerde om privacy-redenen 
bepaalde informatie niet via hem wenst door te geven aan de bedrijfsver-
eniging. 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 de 
verzekerde zelf zullen worden verstrekt. 

Artikel 50c 

Artikel 50c schept voor de verzekerde de verplichting in het kader van 
de gegevensverstrekking bepaalde informatie aan zijn werkgever te 
verstrekken. 
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Een ieder die in dienstbetrekking werkt, en dus verzekerd is, is verplicht 
aan zijn werkgever die gegevens te verstrekken, die zijn werkgever, op 
basis van een op grond van artikel 50f uitgevaardigde ministeriële 
regeling van hem vraagt. Het zal er in de praktijk op neerkomen dat de 
werknemer een verklaring voor de sociale verzekering invult analoog aan 
de verklaring voor de loonbelasting, die hij nu reeds in het kader van de 
loonbelastingheffing moet invullen. Ook voor het verstrekken van gegevens 
omtrent mutaties zal een regeling getroffen worden. Voor werknemers die 
bepaalde informatie liever niet via hun werkgever aan de bedrijfsvereniging 
willen doorgeven wordt in het tweede lid, overeenkomstig het advies van 
de SVr (blz. 30), de mogelijkheid geboden deze informatie direct aan de 
bedrijfsvereniging te verstrekken. Op deze manier wordt de privacy van 
de werknemer ten opzichte van zijn werkgever gegarandeerd. 

Artikel 50d 

De bedrijfsvereniging ontvangt via de werkgever de door de werknemer 
verstrekte gegevens, legt deze vast, en stuurt op geregelde tijden, aan de 
werknemer een overzicht (het verzekerdenbericht). Hierin worden de 
over hem vastgelegde gegevens, of mutaties aan hem teruggemeld. 

Mocht blijken dat de gemelde gegevens niet overeenstemmen met de 
werkelijkheid, dan dient de verzekerde dit op grond van het eerste lid 
binnen een maand, schriftelijk, aan de bedrijfsvereniging te melden. 
Eventuele fouten kunnen dan hersteld worden. Deze zelfde regeling is 
mutatis mutandis ook van toepassing op uitkeringsgerechtigden. 

Nu kan het zijn dat er ergens in de gegevensstroom iets fout loopt. De 
werknemer wordt onjuist geregistreerd, zijn adres klopt niet, of anderszins 
worden fouten gemaakt die er toe leiden dat de verzekerde geen bericht 
van de bedrijfsvereniging ontvangt. Op grond van het tweede lid is de 
werknemer verplicht om, wanneer hij binnen de daarvoor geldende 
termijn van twee maanden na de aanvang van zijn werkzaamheden geen 
bericht van zijn registratie als verzekerde ontvangt, de bedrijfsvereniging 
van dit feit op de hoogte te stellen. Op grond van het derde lid geldt die 
verplichting ook als de werknemer wist of had moeten weten dat zijn 
werkgever in het geheel niet aan zijn verplichtingen op grond van artikel 
50b voldeed. Het is niet de bedoeling dat de werknemer zijn werkgever 
op dit gebied gaat controleren - daartoe is de werknemer in het algemeen 
niet in staat en arbeidsverhoudingen lenen zich daar ook niet toe - maar 
in het belang van de actualiteit van de bij de bedrijfsvereniging bekende 
gegevens en dus ook in het belang van de werknemer, dienen onregelma-
tigheden geconstateerd te worden. De opvatting van de SVr (blz. 30), dat 
de effectiviteit van deze bepaling niet erg groot is, juist vanwege het 
gebrek aan inzicht bij werknemers, kan voorlopig onderschreven worden. 
In de toekomst echter - en hier is een verschil van mening met de SVr -
zal het wel degelijk mogelijk zijn voor de werknemer om aan de hand van 
de eerdergenoemde terugmeldberichten te weten of zijn werkgever aan 
zijn verplichtingen voldoet. Bovendien heeft de werknemer in verband 
met de arbeidsverledeneis er direct baat bij dat hij goed staat geregistreerd 
en zal hij, bij het ontbreken van dergelijke berichten, snel geneigd zijn 
actie te ondernemen. Vanzelfsprekend zal een systeem als in het tweede 
en derde lid ontwikkeld, pas kunnen werken als de verzekerden-admini-
stratie goed werkt, en alle betrokkenen van hun rechten en plichten op de 
hoogte zijn. Hieraan zal bij de start van de vulling van de verzekerdenad-
ministratie dan ook ruim aandacht worden geschonken. Overigens is dit 
een goede plaats om nog eens duidelijk voorop te stellen dat, mocht de 
werknemer niet aan zijn verplichtingen voldoen, dit niet het principe van 
het van rechtswege verzekerd zijn aantast. Het niet voldoen aan verplich-
tingen in het kader van artikel 50c wordt in de artikelen 52 en 59 als een 
overtreding gekwalificeerd. Overigens zal strafrechtelijke vervolging in de 
praktijk alleen plaats kunnen vinden, indien de werknemer aantoonbaar 
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wist, dat de werkgever niet aan zijn verplichtingen voldeed. Meestal zal 
dit het geval zijn als hij met zijn werkgever samenspant om aan hun 
wederzijdse verplichtingen te ontkomen. 

Artikel 50e 

Dit artikel is een samenvoeging van de artikelen 6 1 , vierde lid, en 62 
Organisatiewet. Hierin worden alle instellingen genoemd die verplicht zijn 
aan de uitvoeringsorganen op hun verzoek informatie te verstrekken. In 
het eerste lid worden die instellingen genoemd die een zeer directe band 
hebben met de sociale verzekeringsorganen. Gegevensverstrekking aan 
organen van de sociale verzekeringen is in principe verplicht en dient 
kosteloos te geschieden. In al die gevallen waarin de van deze instellingen 
gevraagde informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van de sociale 
verzekeringswetten zet artikel 50e eventuele geheimhoudingsverplichtin-
gen opzij. Dit betekent niet dat gegevens altijd zonder meer verstrekt 
moeten worden. Aan de gegevensverstrekking dient een verzoek ten 
grondslag te liggen, waarbij het voor zich spreekt dat dit verzoek deugdelijk 
gemotiveerd dient te zijn. Anders zou de noodzakelijkheid van het verzoek 
niet goed te beoordelen zijn. Het is mogelijk dat verschil van mening 
ontstaat over de noodzakelijkheid van de te verstrekken gegevens voor de 
uitvoering van de sociale verzekeringswetten. Dit kan nopen tot overleg 
tussen de daarbij betrokken ministeries en instanties. Overigens ligt het in 
het voornemen voor wat betreft de gegevensverstrekking werkafspraken 
te maken met het Ministerie van Financiën. 

In het tweede tot en met het vierde lid wordt thans expliciet omschreven 
welke instellingen en organen buiten de sociale zekerheidssector verplicht 
zijn gegevens te verstrekken. Het vaag geworden begrip publiekrechtelijke 
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 arbeidsongeschiktheids-
uitkeringen of uitkeringen krachtens de Toeslagenwet. Voor de bedrijfs-
verenigingen is het noodzakelijk dat zij de mogelijkheid hebben inkomsten-
opgaven van uitkeringsgerechtigden bij de bron te verifiëren. 

In het derde lid worden die (semi)overheidsinstellingen genoemd die 
meer algemene informatie aan de uitkeringsorganen dienen te verstrekken. 

In het vierde lid wordt de verplichting van griffiers van burgerlijke 
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. 

Artikel 50f 

In dit artikel wordt het opstellen van nadere regels opgedragen aan de 
Minister, gehoord de SVr. In het voorontwerp was deze regelgeving 
opgedragen aan de SVr, maar de Raad heeft er in zijn advies op gewezen 
(blz. 33) dat waar niet-nakoming van de verplichtingen een strafbaar feit 
is, met een soms hoge strafsanctie, parlementaire controle mogelijk moet 
zijn. 

Dit sluit ook beter aan bij het geregelde in artikel 10 van de Coördinatiewet 
met betrekking tot de verplichtingen inzake het doen van loonopgave 
door de werkgever. Deze redenering kan onderschreven worden, waarbij 
wel aangetekend dient te worden dat de advisering door de SVr over de 
nader op te stellen regels, vanwege de band van de Raad met de uitvoering, 
van groot gewicht zal zijn. 

Overigens is de relatie tussen de gegevensverstrekking op basis van 
artikel 50f en artikel 10 Coördinatiewet als volgt: op grond van artikel 10 
is de werkgever verplicht al die gegevens te verstrekken, die noodzakelijk 
zijn voor de premieheffing. Het gaat hier om grotendeels dezelfde 
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gegevens als die noodzakelijk zijn bij de afdracht van loonbelasting. De 
vorm en inhoud van deze gegevensverstrekking worden thans vastgesteld 
door de SVr voor de loonopgavekaarten en door de Minister van Financiën 
waar het gaat om de loonbelastingverklaring. Verbetering van de coördi-
natie in dezen is zeker mogelijk. Bij het opstellen van de uitvoeringsbesluiten 
op grond van dit wetsvoorstel zal het loonadministratiebesluit dan ook 
zodanig worden gewijzigd, dat het opstellen van deze voorschriften 
gezamenlijk door de bewindslieden van Financiën en Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid zal plaatsvinden. 

De gegevens die op grond van artikel 50f gevraagd kunnen worden, zijn 
al die gegevens die niet voor belasting of premieheffing benodigd zijn, 
bijvoorbeeld voor het vaststellen van het recht op uitkering. De vorm en 
inhoud van deze gegevens worden door de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid na overleg met de Ministervan Financiën vastgesteld. 
Praktisch zal hierbij nauw worden aangesloten bij het bestaande gege-
vensverkeer voor de belasting- en premieheffing (een goede uitvoering is 
anders ook nauwelijks mogelijk), maar principieel bestaat er een verschil. 
Het gaat hier om de gegevens die alleen voor de sociale verzekeringen 
van belang zijn. 

§ 2 Geheimhouding 

Artikel 50g 

Dit artikel is de kernbepaling voor wat betreft gegevensuitwisseling en 
geheimhouding. Qua formulering is aansluiting gezocht bij artikel 67 
AWR. Het is verboden gegevens verder bekend te maken dan voor de 
uitvoering van de sociale verzekeringswetten noodzakelijk is. De Gemeen-
schappelijke Medische Dienst heeft er in het SVr-advies (p. 43) op 
gewezen dat de term «of te gebruiken» niet voorkomt in de geheimhou-
dingsbepaling. Dit echter acht ik (in navolging van de Toetsingscommissie 
(p.6) niet noodzakelijk, omdat reeds uit de algemene regeling in de WPR 
volgt dat gegevens slechts mogen worden gebruikt voorzover dit verenig-
baar is met het doel waarvoor ze worden vastgelegd (artikel 6, eerste lid, 
WPR). De formulering van de geheimhoudingsbepaling is absoluter dan 
die van artikel 58 Organisatiewet of de modeltekst uit de richtlijnen voor 
de wetgevingstechniek. Daarin komt namelijk nog een subjectief element 
naar voren, «het vermoeden» of «het begrijpen van het vertrouwelijk 
karakter». De hier voorgestelde wettekst stelt ronduit dat géén gegevens 
verstrekt mogen worden, tenzij deze wet dit toelaat of daartoe verplicht. 
Ook in vergelijking met artikel 67 AWR is dit wetsvoorstel strikter 
geformuleerd. 

Uitgangspunt van artikel 50g is dat het in het algemeen niet de minister 
is die ontheffing verleent van dit verbod, maar dat de belangrijkste 
uitzonderingen met zoveel woorden in de wet genoemd zijn. De omvang 
van de gegevensuitwisseling is niet afhankelijk van het beleid van de 
betrokken minister. De Toetsingscommissie was met betrekking tot het 
hier omschreven systeem van mening dat het optimaal het primaat van 
de formele wetgever tot uitdrukking brengt en de persoonlijke levenssfeer 
beschermt, zonder dat dit voor de gegevensuitwisseling te zeer ten koste 
gaat van doeltreffendheid en flexibiliteit. 

In artikel 50g wordt in grote lijnen aangesloten bij artikel 11, Wet 
persoonsregistratie. Geen gegevens worden verstrekt behoudens de in 
het tweede en derde lid genoemde gronden. De belangrijkste uitzondering 
op het verbod is neergelegd in het tweede lid, onderdeel a: indien enig 
wettelijk voorschrift tot bekendmaking verplicht. 

In tegenstelling tot de Wet persoonsregistratie (art. 11, tweede lid) zijn 
dwingende en gewichtige redenen geen grond om gegevens te verstrek-
ken. Gezien het ruimere veld dat de Wet persoonsregistratie omvat, is het 
te begrijpen dat daarin een dergelijke grond genoemd wordt, maar in de 
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sociale verzekeringen bestaat hieraan geen behoefte. Gegevensuitwisseling 
moet altijd op een wettelijke bepaling terug te voeren zijn. 

Twee andere in het tweede lid genoemde uitzonderingen, te weten 
toestemming van betrokkene (b), en het niet tot de persoon of instelling 
te herleiden zijn van gegevens (c), spreken voor zich. Wellicht ten 
overvloede dient hierbij nog vermeld dat geheimhouding niet geldt ten 
opzichte van betrokkene zelf. 

In het derde lid wordt de mogelijkheid geopend dat ten behoeve van 
wetenschappelijk onderzoek of statistiek gegevens worden verstrekt. Het 
is de Minister die afweging tussen het belang van het onderzoek en het 
belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer maakt. Indien 
nodig kunnen bij algemene maatregel van bestuur voor deze vorm van 
gegevensverstrekking nadere regels worden gesteld. De formulering van 
het derde lid sluit - op aanbeveling van Toetsingscommissie (p.9) - aan 
bij het model, zoals dat werd opgesteld bij de voorbereiding van artikel 
80 van de voorgenomen Wet Gemeentelijke basisadministratie persoons-
gegevens. De suggestie van de Toetsingscommissie om alle verstrekkingen 
van gegevens in één bepaling over te nemen kon om wetstechnische 
redenen niet worden overgenomen. De gegevensverstrekking aan het 
Centraal Bureau voor de Statistiek wordt afzonderlijk geregeld in artikel 
501. 

Artikel 50h 

Gezien het terrein waarop de uitvoeringsorganen van de sociale 
verzekeringen werkzaam zijn bestaat er een gerede kans dat zij bij 
onderzoek van premie- of uitkeringsfraude kennis verkrijgen van misdrijven 
gepleegd ten nadele van organen buiten de sociale zekerheid. Bij ontbreken 
van een regeling terzake, zouden de uitvoeringsorganen de benadeelde 
organen hiervan niet op de hoogte mogen stellen. De mogelijkheden om 
effectief op te treden zou daardoor, met name bij veelomvattende 
fraudezaken, te zeer worden ingeperkt. Vandaar dat in artikel 50h aan de 
uitvoeringsorganen de bevoegdheid wordt gegeven andere (publiekrech-
telijke) organen op de hoogte te stellen van het feit dat er ten nadele van 
dat orgaan een misdrijf werd gepleegd. Wel is er een aantal beperkingen. 
In de eerste plaats betreft het hier geen verplichting, doch een bevoegd-
heid.Ten tweede betreft het hier alleen misdrijven (valsheid in geschrift, 
oplichting, e.d.). Het is namelijk niet de bedoeling dat organen die uit 
verschillende invalshoeken met inkomensoverdracht bezig zijn, eikaars 
regelingen tot in detail controleren. Ten derde beperkt de verplichting tot 
het informeren van andere organen zich tot die organen die uitkeringen 
verstrekken, verstrekkingen doen of bijdragen heffen. Met deze beperking 
wordt het gevaar ondervangen dat de Voorlopige Raad voor de Persoons-
informatievoorziening signaleert, dat één persoon door verschillende 
instanties hinderlijk wordt «belaagd» (blz. 2). 

In het tweede lid wordt de bedrijfsverenigingen de bevoegdheid 
gegeven om, als zij bij de uitvoering van hun werkzaamheden het gegronde 
vermoeden krijgen, dat een werknemer minder uitbetaald kreeg dan het 
voor hem geldende minimumloon, de betrokkene en de Loontechnische 
Dienst daarvan op de hoogte te stellen. Hier wordt gesproken over 
gegrond vermoeden, omdat het vaststellen dat er feitelijk sprake is van 
onderbetaling toegespitst onderzoek vereist en voorts omdat zulks 
uiteindelijk onderhevig is aan het oordeel van de burgerlijke rechter. 

In het kader van de parlementaire behandeling van de wijziging van de 
Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag met betrekking tot de 
naleving van deze wet (artikel 18) is deze kwestie ook reeds aan de orde 
geweest. Hoewel er toen ook op werd gewezen, dat controle op de 
naleving van die wet geen taak van de bedrijfsverenigingen is, zijn er 
enkele bedrijfsverenigingen die ook nu reeds bij mogelijke overtreding 
van die wet betrokkenen hiervan in kennis stellen. 
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Deze bepaling maakt het mogelijk dat bedoelde bedrijfsverenigingen 
daartoe de bevoegdheid behouden. 

§ 4 Gegevensuitwisseling 

Artikel 50i 

In dit artikel wordt uitwerking gegeven aan de verplichte gegevensver-
strekking onderling. Gegevensuitwisseling op eigen initiatief is mogelijk, 
desgevraagd is een orgaan verplicht gegevens te verstrekken. Daar staat 
tegenover dat tenzij op grond van artikel 50n, tweede lid, anders is 
bepaald, toetsing aan de persoonlijke levenssfeer op grond van artikel 
50n, eerste lid, altijd noodzakelijk is. 

Artikel 50j 

In de vier leden van dit artikel worden de belastingdienst en de niet 
onder de Organisatiewet vallende sociale zekerheidsorganen genoemd 
aan wie vanuit de verzekerden-, uitkerings-, of premieadministraties 
gegevens verstrekt mogen worden. Deze spontane (of desgevraagd 
verplichte) gegevensverstrekking mag alleen plaatsvinden voor de 
uitvoering van de hier genoemde wetten. Derhalve gelden voor de 
gegevensuitwisseling met de in dit artikel genoemde organen dezelfde 
voorwaarden als voor de onderlinge gegevensuitwisseling tussen de 
uitvoeringsorganen van sociale verzekeringen, bedoeld in artikel 50i. 

Artikel 50k 

In artikel 50k wordt het uitgangspunt dat gegevensverstrekking aan 
buitenlandse organen alleen op basis van verdragsbepalingen mogelijk is, 
vastgelegd. 

Artikel 501 

Wat in ieder geval aandacht verdient is de positie van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS). In artikel 501 is voor de gegevensver-
strekking aan het CBS een aparte bepaling opgenomen. Vanwege het 
belang van de beschikbaarheid van de door het CBS verzamelde informatie, 
als voorwaarde voor het te voeren beleid, zal (zie hiervoor artikel 50n, 
derde lid) bij een aparte algemene maatregel van bestuur de verplichting 
worden uitgewerkt tot gegevensverstrekking aan het CBS. Gezien de 
politieke verantwoordelijkheid van de Minister van Economische Zaken 
voor het CBS zal de voordracht tot deze algemene maatregel in overeen-
stemming met deze minister worden gedaan. Ingevolge het instellingsbe-
sluit van het CBS dient de betrokken regeling ter advisering te worden 
voorgelegd aan de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS), aan wier 
goedkeuring de statistische onderzoekingen van het bureau zijn onder-
worpen. In de vast te stellen regeling zal tot uitdrukking komen dat de 
verstrekte gegevens alleen worden gebruikt voor het samenstellen van 
samenvattende overzichten waaruit individuele elementen - behoudens 
toestemming van de betrokkenen - niet herkenbaar naarvoren komen. De 
SVr (blz. 50) heeft er in zijn advies op gewezen dat de door de CBS 
verwerkte sociale verzekeringsgegevens een zeer grote verspreiding 
kunnen krijgen, en voor allerhande doeleinden kunnen worden gebruikt. 
De Raad dringt dan ook aan op een zorgvuldige regeling. Hierin zal bij 
genoemde algemene maatregel van bestuur op afdoende wijze kunnen 
worden voorzien. Voor hierbij niet geregelde vormen van gegevensver-
strekking wordt door de werking van artikel 50n, eerste lid, de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer tegen onevenredige inbreuken gegaran-
deerd (zie Toetsingscommissie pagina 9). 
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Artikel 50m 

Veel bedrijfsverenigingen voeren naast hun wettelijke taken diverse 
bedrijfstakgewijze regelingen uit. Het gaat bijvoorbeeld om bepaalde 
fondsen, zoals vorstverlet, pensioen- of vutfondsen. Ten behoeve van 
deze regelingen zijn veelal gegevens nodig, die door de bedrijfsverenigin-
gen al zijn vastgelegd en verzameld in verband met de uitvoering van de 
sociale verzekeringswetten. In dit artikel wordt geregeld, dat dergelijke 
gegevens op verzoek en na machtiging van de verzekerde, uitkeringsge-
rechtigde of werkgever (voor het henzelf betreffende deel van de gege-
vensverstrekking) verstrekt kunnen worden aan de administraties van 
bovenbedoelde regelingen. 

Voor de term machtiging is hier gekozen om onderscheid te maken met 
de verklaring van geen bezwaar uit artikel 50g, tweede lid, die een meer 
eenmalig karakter heeft. De machtiging kan voor veel langere perioden 
gelden, maar blijft ingevolge het tweede lid steeds herroepbaar. 

Artikel 50n 

In het eerste lid wordt de afweging van de persoonlijke levenssfeer 
centraal gesteld bij alle vormen van gegevensverstrekking. Dit geldt niet 
alleen waar het verstrekken van gegevens een zelfstandige bevoegdheid 
is van het uitvoeringsorgaan, maar evenzeer voor gevallen waar het 
uitvoeringsorgaan tot het verstrekken van gegevens verplicht is. Bij 
gegevensverstrekking, of het nu gaat om individuen of groepen van 
personen of bedrijven, dient in principe altijd afgewogen te worden of 
een bepaald soort informatie in een bepaald geval relevant is. Daar staat 
tegenover dat in de sociale zekerheid veel routinematige gegevensuitwis-
seling plaatsvindt, zonder dat dit voor de persoonlijke levenssfeer veel 
risico's met zich brengt, of waar dit risico minder zwaar weegt dan het 
belang van bijvoorbeeld een snelle en juiste vaststelling van het recht op 
uitkering. Ook kan de massaliteit van de gegevensverstrekking toetsing 
aan de persoonlijke levenssfeer feitelijk onmogelijk maken. Vandaar dat in 
het tweede lid is bepaald, dat bij algemene maatregel van bestuur 
gegevens worden aangewezen die in ieder geval dienen te worden 
verstrekt. In het voorontwerp werd de in het tweede lid bedoelde gege-
vensverstrekking omschreven als plaatshebbend «in afwijking van» het 
eerste lid. De Toetsingscommissie wees er op dat hieruit (overigens ten 
onrechte) zou kunnen worden afgeleid dat gegevensuitwisseling ook bij 
een onevenredige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zou moeten 
plaatsvinden. Dit zou strijdig zijn met de Grondwet (artikel 10) en de 
Europese conventie voor de rechten van de mens (artikel 8). Om alle 
misverstand te voorkomen is daarom het voorstel van de Toetsingscom-
missie gevolgd om in het tweede lid te bepalen dat bij algemene maatregel 
van bestuur regels worden gesteld omtrent de gevallen waarin en de 
wijze waarop in ieder geval gegevens dienen te worden verstrekt. Het zal 
hier hoofdzakelijk gaan om de zogenaamde categorale gegevensverstrek-
king. Dit is het verstrekken van informatie van dezelfde aard over een 
bepaalde categorie van personen. Veelal zal het hierbij gevallen betreffen 
van de overgang van een groep uitkeringsgerechtigden van de ene 
uitkering naar de andere: van ZW naar WAO of van WW naar I0AW. Ook 
kan deze vorm van gegevensverstrekking betrekking hebben op één 
element van een uitkering, dat van belang is voor de uitvoering van een 
andere wet door het ontvangende orgaan. In principe is hier dus sprake 
van een gegevensuitwisseling ten dienste van een routinematige uitvoering 
van de wet. In de te treffen algemene maatregel van bestuur zal het 
toezicht op de gang van zaken met betrekking tot de sociale verzekerings-
aspecten van de gegevensuitwisseling aan de SVr worden opgedragen. 
Het toezicht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op zich 
berust bij de Registratiekamer. 
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Voor de betekenis van het derde lid zij verwezen naar de toelichting bij 
artikel 501. 

Onderdeel M 

Artikel 51a 

In dit artikel wordt aangegeven dat de SVr regels kan stellen omtrent 
de wijze waarop de toerekening van de kosten van de gegevensuitwisseling 
plaatsvindt. Met name bij het gegevensverkeer op basis van artikel 50m is 
het mogelijk dat de kosten van gegevensverstrekking aan pensioen- of 
bedrijfsfondsen hoger uitvallen dan die in het kader van de sociale 
verzekeringen. Dit omdat meer gegevens nodig kunnen zijn. Mocht zich 
dit structureel voordoen, dan kan de SVr voor het daarbij optredende 
verschil in kosten voorzieningen treffen. 

Onderdeel N 

Artikel 52 

De overtredingen in de Organisatiewet worden uitgebreid met de 
bepaling dat de werknemer strafbaar is, als hij niet voldoet aan zijn 
verplichtingen op grond van artikel 50c en 50d. Zoals ook reeds bij de 
toelichting op artikel 50c is vermeld is voor strafbaarheid gekozen om het 
principe van het van rechtswege verzekerd zijn onaangetast te kunnen 
laten. Voorts is daarbij rekening gehouden met de indeling in geldboete-
categorieën en is de hoogst mogelijke boete vastgesteld op een boete 
van de tweede categorie (f5.000). 

Onderdeel O 

Artikel 52a 

Deze strafbepaling stelt de maximum straf voor een werkgever die niet 
aan zijn verplichtingen voldoet vast op een hoger niveau, dan de straf die 
voor de werknemer geldt. Dit verschil wordt hierdoor gerechtvaardigd dat 
de schade, die een werkgever aanricht door zich niet aan de voorschriften 
te houden, vele malen groter kan zijn dan de schade die een werknemer 
kan veroorzaken. Bovendien loopt een werkgever niet het risico, dat hij 
door fouten in de verzekerdenadministratie benadeeld wordt. 

Artikel 52b 

Artikel 52b schept een nieuw misdrijf, te weten «het opzettelijk» 
overtreden van artikel 50b. De strafmaat hier is gelijk aan de strafmaat 
van artikel 18, tweede lid, Coördinatiewet, dat ziet op het opzettelijk 
overtreden van de verplichtingen in het kader van de loonadministratie. 
Gezien het feit dat de verplichtingen op grond van artikel 50b en die van 
artikel 18 Coördinatiewet elkaar grotendeels overlappen, is eenzelfde 
strafmaat vereist. 

ARTIKEL II (Ziektewet) 

Onderdeel A 

Artikel 49 

In het algemene deel is uitgelegd dat de inlichtingenverplichtingen voor 
de verzekerden in de Organisatiewet zijn geregeld en die voor de uitke-
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ringsgerechtigden in de afzonderlijke uitkeringswetten. Een spontane 
meldingsplicht voor wijziging in omstandigheden ontbrak tot op heden in 
de ZW. Deze omissie wordt hierbij goedgemaakt. Wat betreft de tekst 
wordt in grote lijnen aangesloten bij artikel 25, onderdeel a, van de WW. 

Onderdeel B 

Artikel 79 

Deze strafbepaling is enigszins gemoderniseerd, en thans zo geformu-
leerd dat de«e alle bepalingen omvat waarin van een inlichtingenverplich-
ting sprake is. 

ARTIKEL III (Wet op de Sociale Verzekeringsbank) 

De inlichtingenverplichtingen aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) 
ter uitvoering van de Algemene Ouderdomswet (Stb. 1981, 181), 
Algemene Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1965, 429) en Algemene 
Kinderbijslagwet (Stb. 1980, 1) waren aanvankelijk in de afzonderlijke 
wetten geregeld. Nu in de Organisatiewet alle algemene inlichtingenver-
plichtingen richting uitvoeringsorganen in dezelfde wet geregeld zijn als 
die welke de uitvoeringsorganisatie regelt, ligt het voor de hand om voor 
de uitvoering van de volksverzekeringen een soortgelijke structuur in te 
voeren. Dit betekent dat wie uitkering ontvangt ingevolge een van deze 
wetten zijn rechten en plichten in de afzonderlijke wetten kan vinden, 
terwijl voor alle anderen de verplichting tot gegevensverstrekking in de 
wet SVB geregeld is. 

Artikel 19 

De hier gegeven inlichtingenverplichtingen zijn te vergelijken met die 
van artikel 50a Organisatiewet. Zij verschillen in zoverre met de oude 
bepalingen in de diverse volksverzekeringswetten, dat de op een ieder 
rustende verplichting informatie te verstrekken thans beperkt is tot 
arbeidsrelaties voorzover ze «hemzelf» betreffen. De oudere bepalingen 
waren ruimer gesteld, doch de Toetsingscommissie was van mening 
(p. 10) dat de algemene verplichting meer toegespitst moest worden op 
de persoon van de verzekerde zelf. 

Artikel 20 

Artikel 20 is het spiegelbeeld van artikel 50e Organisatiewet. In het 
eerste lid van artikel 20 worden dezelfde instellingen verplicht aan de 
SVB gegevens te verstrekken als zij ingevolge artikel 50a Organisatiewet 
aan de aldaar genoemde organen moeten verstrekken. Deze laatste 
worden tevens verplicht desgevraagd informatie aan de SVB te verstrekken 
voor de uitvoering van de volksverzekeringswetten. 

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 uitkeringsgerechtigden 
verstrekte informatie 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 volksverzekeringswetten, 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. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20854, nr. 3 32 



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 gegevensverstrekking door de SVB. 

ARTIKELEN IV EN V (Algemene Ouderdomswet en Algemene 
Weduwen- en Wezenwet) 

Onderdeel A 

In het derde lid van de uitvoeringsbepalingen is met zoveel woorden 
bepaald dat de SVB, bij het administreren van zowel verzekerden als 
uitkeringsgerechtigden, het sociaal-fiscaal nummer zal moeten gebruiken. 
Overigens moet er op gewezen worden, dat waar de SVB thans een 
negatieve administratie van verzekerden voert - alleen degenen die niet 
verzekerd zijn worden geregistreerd - het gebruik van het sociaal-fiscaal 
nummer hier voorlopig nog beperkt zal zijn. Bovendien heeft een aanzienlijk 
gedeelte van degenen die zijn opgenomen in de negatieve registratie 
geen fiscaal nummer uitgereikt gekregen. 

Onderdeel B 

Nu de bepalingen in de volksverzekeringswetten 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. 

ARTIKEL VI (Algemene Kinderbijslagwet) 

Vanwege het ontvreken van een uitvoeringsbepaling als in de AOW en 
AWW, is hier een nieuw artikel 5 ingevoegd dat ook het gebruik van het 
fiscaal nummer bij de AKW regelt. 

ARTIKEL VI I (Werkloosheidswet) 

In de verzekerdenadministraties zullen gegevens omtrent het arbeids-
verleden worden vastgelegd. De voorgestelde wijziging strekt ertoe geen 
onduidelijkheid te laten bestaan omtrent de interpretatie van de in dit 
artikel opgenomen acht uren-grens. Daar in dit artikel wordt gesproken 
over «een dienstbetrekking» wordt hiermee wellicht de suggestie gewekt 
dat om voor verlenging van de uitkeringsduur in aanmerking te kunnen 
komen voldaan moeten worden aan de voorwaarde dat in de vijf jaar 
voorafgaande aan de werkloosheid tenminste drie jaar in een dienstbe-
trekking van tenminste 8 uur moet zijn gewerkt. Bedoeld is echter dat 
betrokkene voor 8 of meer uren per week in dienstbetrekking moet hebben 
gestaan. Ten aanzien van bepaalde categorieën werknemers, zoals 
afroepcontracten, zeelieden en dergelijke, blijkt het vaststellen van de 
bovengenoemde perioden in de praktijk problemen te geven. In verband 
hiermee zullen bij algemene maatregel van bestuur nadere regels worden 
gesteld. De mogelijkheid hiertoe ontbreekt thans. 

ARTIKEL VI I I 

Gezien de ingrijpende wijzigingen in de Organisatiewet is hernieuwde 
plaatsing wenselijk geworden. 
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ARTIKEL IX (Inwerkingtreding) 

Hoewel het de bedoeling is dat dit wetsvoorstel zo snel mogelijk in 
werking treedt is het niet zonder meer mogelijk dat voor de bepalingen 
een zelfde inwerkingtredingsdatum geldt. 

Hierbij valt met name te denken aan de inrichting van de verzekerden-
administratie met betrekking tot niet-uitkeringsgerechtigde verzekerden 
ingevolge de AAW. Het is om deze reden noodzakelijk, dat sommige 
gedeelten van deze wet later in werking kunnen treden dan andere. 

Dit artikel strekt hiertoe. 

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