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Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is met het 

oog op een doelmatige uitvoering van de sociale verzekeringen over te 
gaan tot invoering van een sociaal-fiscaal nummer, nadere regels te 
stellen voor de registratie van verzekerden en in dat verband de regeling 
met betrekking tot de administratie, de gegevensverstrekking en de 
geheimhouding in het kader van die verzekeringen aan 'e passen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en mee gemeen overleg 
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij 
goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I 

De Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1952, 344) wordt 
gewijzigd als volgt: 

A. Voor de tekst van artikel 1 wordt het cijfer 1 geplaatst; voorts 
worden in dit artikel de volgende wijzigingen aangebracht: 

1. In onderdeel e wordt de aanduiding «Stb. 1986, 566» vervangen 
door: Stb. 1987, 93. 

2. In onderdeel f wordt na «Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring» ingevoegd: (Stb. 1987, 89). 

3. In onderdeel g wordt na «Algemene Arbeidsongeschiktheidswet» 
ingevoegd: (Stb. 1987, 90). 

4. In onderdeel h wordt de aanduiding «Stb. 1986, 562» vervangen 
door: Stb. 1987, 9 1 . 

5. De punt aan het slot van onderdeel h wordt vervangen door een 
puntkomma, waarna; vier nieuwe onderdelen worden toegevoegd, 
luidende: 
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i. verzekerde: werknemer in de zin van de Ziektewet (Stb. 1987, 88), 
de Werkloosheidswet of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 
voorzover hij geen uitkering of voorziening op grond van deze wetten 
ontvangt; 

j . werkgever: werkgever in de zin van de Ziektewet, de Werkloosheidswet 
of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; 

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

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

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

2. Ten behoeve van de juiste registratie van verzekerden en uitkerings-
gerechtigden kan Onze Minister bepaalde personen of groepen van 
personen aanwijzen die worden gelijkgesteld met de verzekerde en 
uitkeringsgerechtigde bedoeld in het eerste lid, onder de letters i en k. 

B. Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt: 
1. In het eerste lid wordt de punt aan het slot vervangen door een 

puntkomma, waarna een nieuw onderdeel e wordt toegevoegd, luidende: 

e. de wettelijke regeling houdende coördinatie van bepalingen van 
sociale verzekeringswetten met die van de loonbelasting. 

2. In het derde en vierde lid wordt de zinsnede die begint met de 
woorden «de wetten» en eindigt met het woord «regelen» telkens 
vervangen door: de in het eerste lid bedoelde wettelijke regelingen. 

C. In artikel 4, eerste lid, onderdeel a, artikel 5, eerste lid, onderdeel a, 
artikel 11, artikel 16a, eerste lid, artikel 46, tweede lid en artikel 48 wordt 
de zinsnede «in artikel 2, eerste lid, onderdelen a tot en met c, genoemde 
takken van verzekering en de in onderdeel d van dat lid bedoelde voorzie-
ning» vervangen door: in artikel 2, eerste lid, bedoelde wettelijke regelingen. 

D. Artikel 4, eerste lid, onderdeel c, en artikel 5, eerste lid, onderdeel 
c, worden vervangen door: dat haar statuten in overeenstemming zijn met 
de bepalingen van deze wet en, voorzover de uitvoering van de in artikel 
2, eerste lid, bedoelde wettelijke regelingen aan bedrijfsverenigingen is 
opgedragen, met die regelingen. 

E. Artikel 12, vierde lid, vervalt. 

F. Artikel 14 wordt gewijzigd als volgt: 

1. In het eerste lid, onderdeel d, wordt «artikel 2, tweede lid» vervangen 
door: artikel 2, derde lid. 

2. In het derde lid en zesde lid wordt de zinsnede die begint met de 
woorden «de wetten» en eindigt met het woord «geregeld» vervangen 
door: de in artikel 2, eerste lid, bedoelde wettelijke regelingen. 
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G. In artikel 16 en artikel 5 1 , eerste lid, wordt de zinsnede die begint 
met de woorden «de wetten» en eindigt met het woord «geregeld» 
vervangen door: de in artikel 2, eerste lid, bedoelde wettelijke regelingen. 

H. Na artikel 22e worden onder vernummering van artikel 23 tot artikel 
23b in § 3 twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende: 

Artikel 23 

1. De bedrijfsverenigingen en de Gemeenschappelijke Medische 
Dienst zijn verplicht ten behoeve van de uitvoering van deze wet en van 
de wettelijke regelingen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, een administratie 
te voeren of te doen voeren. 

2. De bedrijfsverenigingen zijn verplicht in de in het eerste lid bedoelde 
administratie aantekening van de bij hen aangesloten werkgevers, 
verzekerden en uitkeringsgerechtigden te houden of te doen houden. 

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

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

5. De bedrijfsvereniging verstrekt aan de verzekerde en aan de 
uitkeringsgerechtigde op regelmatige tijdstippen, doch ten minste één 
maal per jaar een overzicht van de over hen in de in het eerste lid 
bedoelde administratie opgenomen gegevens. 

6. Met betrekking tot de inhoud van het in het vierde lid bedoelde 
bericht, en met betrekking tot de inhoud en de tijdstippen van verstrekking 
van het in het vijfde lid bedoelde overzicht, stelt Onze Minister, gehoord 
de Sociale Verzekeringsraad, nadere regels. 

Artikel 23a 

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

I. In de artikelen 24 en 25 wordt «artikel 23» telkenmale vervangen 
door «artikel 23b». 

J. In het eerste lid van artikel 26 wordt de zinsnede «De Sociale 
Verzekeringsraad is bevoegd ten aanzien van de administratie van de 
bedrijfsverenigingen, van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor en 
van de Gemeenschappelijke Medische Dienst voorschriften te geven» 
vervangen door: De Sociale Verzekeringsraad geeft voorschriften met 
betrekking tot de administratie van de bedrijfsverenigingen, van het 
Gemeenschappelijk Administratiekantoor en van de Gemeenschappelijke 
Medische Dienst. 

K. In artikel 47, eerste en tweede lid, wordt de zinsnede die begint met 
de woorden «de wetten» en eindigt met het woord «regelen» vervangen 
door: de in artikel 2, eerste lid, bedoelde wettelijke regelingen. 
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L. Na hoofdstuk IV wordt een nieuw hoofdstuk IVa ingevoegd, luidende: 

Hoofdstuk IVa Gegevensverstrekking en geheimhouding 

§ 1. Inlichtingenverplichtingen 

Artikel 50a 

1. leder is verplicht desgevraagd aan de Sociale Verzekeringsraad, aan 
de besturen van een bedrijfsvereniging, het Algemeen Werkloosheids-
fonds, het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds, het Arbeidsongeschikt-
heidsfonds, het Toeslagenfonds, het Gemeenschappelijk Administratie-
kantoor en de Gemeenschappelijke Medische Dienst of aan een daartoe 
schriftelijk door die Raad, één dier besturen of die Dienst gemachtigd 
persoon opgaven en inlichtingen te verstrekken omtrent feiten en 
omstandigheden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze wet en 
de wettelijke regelingen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, ten opzichte van: 

a. hemzelf; 

b. hem in wiens dienst dan wel ten behoeve van wie hij werkt of 
gewerkt heeft, of 

c. hem die in zijn dienst dan wel te zijnen behoeve werkt of gewerkt 
heeft. 

2. De opgaven en inlichtingen moeten desgevraagd schriftelijk of in 
een andere vorm die redelijkerwijs kan worden verlangd, binnen een door 
de in het eerste lid genoemde instellingen en personen schriftelijk te 
stellen termijn worden verstrekt. 

3. leder is verplicht desgevraagd aan de in het eerste lid genoemde 
instellingen en personen boeken, bescheiden en andere informatiedragers 
ter inzage te geven en voor het nemen van afschrift ter beschikking te 
stellen en terzake de medewerking te verlenen, die van hem wordt 
verlangd ten behoeve van de uitvoering van deze wet en de wettelijke 
regelingen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, voorzover daaraan gegevens 
kunnen worden ontleend ter zake van: 

a. de arbeid en het loon van een persoon die in zijn dienst of te zijnen 
behoeve werkt of heeft gewerkt, dan wel 

b. werkzaamheden die hij in dienst van of ten behoeve van een ander 
verricht of heeft verricht, dan wel 

c. de vaststelling van aansprakelijkheid voor de betaling van de premie 
en de voorschotpremie op grond van de artikelen 16a tot en met 16d van 
de Coördinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1987, 552). 

Artikel 50b 

1. De werkgever is verplicht een zodanige administratie te voeren dat 
hij aan de bedrijfsverenigingen, het Gemeenschappelijk Administratiekan-
toor en de Gemeenschappelijke Medische Dienst die opgaven en inlich-
tingen kan verstrekken die noodzakelijk zijn voor de door die instellingen 
op grond van artikel 23 te voeren administratie. 

2. De werkgever is verplicht van de verzekerde opgaven en inlichtingen 
te verlangen omtrent feiten en omstandigheden die noodzakelijk zijn voor 
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de uitvoering ten opzichte van de verzekerde zelf, van deze wet en de 
wettelijke regelingen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, en deze opgaven en 
inlichtingen aan de bedrijfsverenigingen, het Gemeenschappelijk Admini-
stratiekantoor en de Gemeenschappelijke Medische Dienst te verstrekken. 

3. De werkgever is verplicht binnen één maand na aanvang van de 
werkzaamheden door de verzekerde of binnen één maand na aanvang van 
de periode waarover de verzekerde loon geniet, aan de bedrijfsvereniging 
mededeling te doen van de aanvang van die werkzaamheden of die 
periode. 

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

Artikel 50c 

1. De verzekerde is verplicht desgevraagd aan de werkgever de door 
deze op grond van artikel 50b, tweede lid, gevraagde opgaven en 
inlichtingen te verstrekken. 

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

Artikel 50d 

1. De verzekerde en de uitkeringsgerechtigde zijn verplicht, indien het 
in artikel 23, vierde lid, bedoelde bericht of het in artikel 23, vijfde lid, 
bedoelde overzicht gegevens bevatten die niet juist of niet volledig zijn, 
hiervan binnen één maand na ontvangst van bedoeld bericht schriftelijk 
mededeling te doen aan de bedrijfsvereniging. 

2. De verzekerde is verplicht, indien hij het bericht bedoeld in artikel 
23, vierde lid, niet binnen de in dat lid genoemde periode heeft ontvangen 
en redelijkerwijs kon weten dat hij dit bericht had behoren te ontvangen, 
hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling te doen aan de bedrijfsvereni-
ging. 

3. De verzekerde is verplicht, indien hij weet of redelijkerwijs behoort 
te weten dat de werkgever niet of niet juist voldoet aan een hem op 
grond van artikel 50b, tweede en derde lid, opgelegde verplichting, de 
bedrijfsvereniging uit eigen beweging van dit feit mededeling te doen. 

Artikel 50e 

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

2. Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, de bedrijfspensioenfondsen, 
ondernemingspensioenfondsen, risicofondsen, stichtingen tot uitvoering 
van een regeling inzake vervroegd uittreden, en andere organen belast 
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met het doen van uitkeringen of verstrekkingen die bij of krachtens artikel 
6 Toeslagenwet als inkomen worden aangemerkt, zijn verplicht desge-
vraagd aan de in artikel 50a, eerste lid, genoemde instellingen en 
personen kosteloos de opgaven en inlichtingen te verstrekken die 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze wet of de wettelijke regelingen, 
bedoeld in artikel 2, eerste lid. 

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

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

Artikel 50f 

Met betrekking tot het in de artikelen 50b tot en met 50d bepaalde 
stelt Onze Minister, na overleg met Onze Minister van Financiën en 
gehoord de Sociale Verzekeringsraad, nadere regels. 

§ 2. Geheimhouding 

Artikel 50g 

1. Het is een ieder verboden hetgeen hem uit of in verband met enige 
werkzaamheid bij de uitvoering van deze wet of de wettelijke regelingen, 
bedoeld in artikel 2, eerste lid, over de persoon of zaken van een ander 
blijkt of wordt meegedeeld, verder bekend te maken dan voor de uitvoering 
van deze wet of die wettelijke regelingen noodzakelijk is dan wel op grond 
van deze wet is vooromschreven of toegestaan. 

2. Het in het eerste lid vervatte verbod is niet van toepassing, indien: 
a. enig wettelijk voorschrift tot bekendmaking verplicht; 
b. degeen op wie de gegevens betrekking hebben schriftelijk heeft 

verklaard tegen de verstrekking van deze gegevens geen bezwaar te 
hebben; 

c. de gegevens niet herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen, 
bedrijven of instellingen. 

3. Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek kan Onze 
Minister, voorzover de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen 
daardoor niet onevenredig wordt geschaad, ontheffing verlenen van het in 
het eerste lid vervatte verbod. Bij algemene maatregel van bestuur 
worden hierover nadere regels gesteld. 

4. De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het derde lid, wordt 
overgelegd aan de beide Kamers der Staten-Generaal. De maatregel 
treedt niet eerder in werking dan nadat dertig dagen na die overlegging 
zijn verstreken. 
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Artikel 50h 

1. De in artikel 50a, eerste lid, genoemde instellingen en personen zijn 
bevoegd, indien zij bij de uitvoering van deze wet of de wettelijke regelingen, 
bedoeld in artikel 2, eerste lid, kennis krijgen van een misdrijf dat is 
gepleegd ten nadele van een overheidsorgaan, voorzover dit is belast met 
het verrichten van uitkeringen, het doen van verstrekkingen dan wel het 
heffen van bijdragen, het betrokken overheidsorgaan hiervan in kennis te 
stellen. 

2. De in artikel 50a, eerste lid, genoemde instellingen en personen zijn 
bevoegd, indien zij bij de uitvoering van deze wet of de wettelijke regelingen, 
bedoeld in artikel 2, eerste lid, het gegronde vermoeden verkrijgen dat 
het uitbetaalde loon en de vakantiebijslag van een verzekerde minder 
bedragen dan waarop hij ingevolge het bepaalde bij of krachtens de Wet 
minimumloon en minimumvakantiebijslag (Stb. 1968, 657) als minimum-
loon aanspraak heeft, hiervan mededeling te doen aan de verzekerde en 
de ambtenaren bedoeld in artikel 18b van de Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag. 

§ 3. Gegevensuitwisseling 

Artikel 50i 

De in artikel 50a, eerste lid, genoemde instellingen en personen zijn 
bevoegd uit eigen beweging en verplicht desgevraagd elkaar, kosteloos, 
uit de door of namens hen gevoerde administratie die gegevens te 
verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze wet of de 
wettelijke regelingen, bedoeld in artikel 2, eerste lid. 

Artikel 50j 

1. De in artikel 50a, eerste lid, genoemde instellingen en personen zijn 
bevoegd uit eigen beweging en verplicht desgevraagd, kosteloos, uit de 
door of namens hen gevoerde administratie, aan de rijksbelastingdienst 
die gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de heffing of 
invordering van enige rijksbelasting of premies volksverzekeringen. 

2. De in artikel 50a, eerste lid, genoemde instellingen en personen zijn 
bevoegd uit eigen beweging en verplicht desgevraagd, kosteloos, uit de 
door of namens hen gevoerde administratie, aan de gemeentebesturen 
die gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
de Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1 964, 485), de Wet inkomensvoor-
ziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers 
(Stb. 1987, 92), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281), de Algemene 
Bijstandswet (Stb. 1973, 395) en de op de Algemene Bijstandswet 
gebaseerde Rijksgroepsregelingen. 

3. De in artikel 50a, eerste lid, genoemde instellingen en personen zijn 
bevoegd uit eigen beweging en verplicht desgevraagd, kosteloos, uit de 
door of namens hen gevoerde administratie, aan de Sociale Verzekerings-
bank die gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering 
van de Algemene Ouderdomswet (Stb. 1985, 181), de Algemene 
Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1965, 429) en de Algemene Kinderbij-
slagwet (Stb. 1980, 1). 

4. De in artikel 50a, eerste lid, genoemde instellingen en personen zijn 
bevoegd uit eigen beweging en verplicht desgevraagd, kosteloos, uit de 
door of namens hen gevoerde administratie, aan de Ziekenfondsraad en 
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de ziekenfondsen die gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor 
de uitvoering van de Ziekenfondswet (Stb. 1986, 347) en de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1967, 655). 

Artikel 50k 

De in artikel 50a, eerste lid, genoemde instellingen en personen zijn 
verplicht desgevraagd in bij of krachtens verdragen inzake sociale 
zekerheid overeengekomen gevallen, uit de door of namens hen gevoerde 
administratie, aan buitenlandse organen die belast zijn met de uitvoering 
van sociale zekerheidsregelingen, die gegevens te verstrekken die 
noodzakelijk zijn voor de door die buitenlandse organen uitgevoerde 
regelingen. 

Artikel 501 

De in artikel 50a, eerste lid, genoemde instellingen en personen zijn 
verplicht desgevraagd, kosteloos, uit de door of namens hen gevoerde 
administratie, aan het Centraal Bureau voor de Statistiek gegevens te 
verstrekken ten behoeve van de statistiek. 

Artikel 50m 

1. De in artikel 50a, eerste lid, genoemde instellingen en personen zijn 
na schriftelijke machtiging door de verzekerde, uitkeringsgerechtigde, of 
werkgever bevoegd uit de door of namens hen gevoerde administratie, 
desgevraagd, aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, een bedrijfs-
pensioenfonds, ondernemingspensioenfonds, risicofonds, stichting tot 
uitvoering van een regeling inzake vervroegd uittreden of bij collectieve 
arbeidsovereenkomst overeengekomen instelling of collectieve voorziening 
voor werknemers, die gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor 
de uitvoering van de statuten en reglementen van die fondsen, die 
stichting of collectief overeengekomen instelling of voorziening. 

2. De machtiging bedoeld in het eerste lid kan te allen tijde worden 
ingetrokken. 

Artikel 50n 

1. De in de artikelen 50i tot en met 50I bedoelde gegevensverstrekking 
vindt niet plaats, indien de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen 
daardoor onevenredig wordt geschaad. 

2. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent 
de gevallen waarin en de wijze waarop in ieder geval gegevens dienen te 
worden verstrekt. 

3. De voordracht voor de algemene maatregel van bestuur ten behoeve 
van de in artikel 50I bedoelde gegevensverstrekking wordt gedaan door 
Onze Minister, in overeenstemming met Onze Ministervan Economische 
Zaken, gehoord de Centrale Commissie voor de Statistiek. 

4. De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het tweede lid, 
wordt overgelegd aan de beide Kamers der Staten-Generaal. De maatregel 
treedt niet eerder in werking dan nadat dertig dagen na die overlegging 
zijn verstreken. 

M. Na artikel 51 wordt in het vijfde hoofdstuk ingevoegd een nieuw 
artikel 51a, luidende: 
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Artikel 51a 

Met betrekking tot de in artikelen 50k en 50m omschreven gegevens-
uitwisseling kan de Sociale Verzekeringsraad regels stellen omtrent de 
wijze waarop de toerekening van de kosten van de gegevensuitwisseling 
plaatsvindt. 

N. Artikel 52 wordt vervangen door: 

Artikel 52 

Overtreding van de artikelen 9, 50a, 50c, 50d en 63 wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede 
categorie. 

0. Na artikel 52 worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende: 

Artikel 52a 

Overtreding van artikel 50b wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie. 

Artikel 52b 

Overtreding van artikel 50b wordt, indien dit opzettelijk geschiedt, 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en geldboete van 
de vierde categorie, hetzij met een van deze straffen. 

P. In artikel 56 wordt de zinsnede die begint met de woorden «de 
wetten» en eindigt met het woord «regelen,» vervangen door: de in artikel 
2, eerste lid, bedoelde wettelijke regelingen. 

Q. De artikelen 58, 61 en 62 vervallen. 

R. Artikel 59 wordt vervangen door: 

Artikel 59 

De in artikel 52b en 53 bedoelde strafbare feiten worden als misdrijven, 
de in de artikelen 52, 52a en 54 bedoelde strafbare feiten worden als 
overtredingen beschouwd. 

ARTIKEL II 

De Ziektewet (Stb. 1987, 88) wordt gewijzigd als volgt: 

A. Van artikel 12 vervalt het eerse lid alsmede de aanduiding van het 
tweede lid. 

B. Ingevoegd wordt een nieuw artikel 49, luidende: 

Artikel 49 

De verzekerde is verplicht aan de bedrijfsvereniging op haar verzoek of 
uit eigen beweging onverwijld alle feiten en omstandigheden mee te 
delen, waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed 
kunnen zijn op het recht op of de hoogte van een door hem aangevraagde 
of aan hem toegekende ziekengelduitkering. 

C. Artikel 79 wordt vervangen door: 
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Artikel 79 

Hij die op grond van deze wet of de daarop berustende bepalingen 
gehouden is inlichtingen of gegevens te verstrekken, een aangifte of 
mededeling te doen, of een verklaring af te leggen en daarbij een valse 
opgave doet, of opzettelijk in strijd met bedoelde gehoudenheid iets 
verzwijgt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren 
of geldboete van de vierde categorie. 

ARTIKEL III 

De Wet op de Sociale Verzekeringsbank (Stb. 1968, 158) wordt 
gewijzigd als volgt: 

A. Na artikel 18 worden tien nieuwe artikelen ingevoegd, luidende: 

Artikel 19 

1. leder is verplicht desgevraagd aan de Sociale Verzekeringsraad, de 
Bank of een daartoe schriftelijk door de Raad of de Bank gemachtigd 
persoon opgaven en inlichtingen te verstrekken omtrent feiten en 
omstandigheden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering ten opzichte van 
hemzelf van deze wet en de wetten, genoemd in artikel 3. 

2. De opgaven en inlichtingen moeten desgevraagd schriftelijk of in 
een andere vorm die redelijkerwijs kan worden verlangd, binnen een door 
de in het eerste lid genoemde instellingen en personen schriftelijk te 
stellen termijn worden verstrekt. 

3. leder is verplicht desgevraagd aan de in het eerste lid genoemde 
instellingen en personen boeken, bescheiden en andere informatiedragers 
ter inzage te geven en voor het nemen van afschrift ter beschikking te 
stellen en terzake de medewerking te verlenen, die van hem wordt 
verlangd ten behoeve van de uitvoering ten opzichte van hemzelf van 
deze wet en de wetten, genoemd in artikel 3. 

Artikel 20 

1. De instellingen genoemd in artikel 50a Organisatiewet Sociale 
Verzekering (Stb. 1952, 344), de rijksbelastingdienst, de gemeentebestu-
ren, de ziekenfondsen en de Ziekenfondsraad zijn verplicht desgevraagd 
aan de Bank kosteloos de opgaven en inlichtingen te verstrekken die 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze wet of de wetten, genoemd 
in artikel 3. 

2. Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, de bedrijfspensioenfondsen, 
ondernemingspensioenfondsen, stichtingen tot uitvoering van een 
regeling inzake vervroegd uittreden, en andere organen belast met het 
doen van uitkeringen of verstrekkingen die voor de vaststelling van het 
recht op toeslag op grond van de Algemene Ouderdomswet als inkomen 
worden aangemerkt, zijn verplicht desgevraagd aan de Bank kosteloos de 
opgaven en inlichtingen te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de 
uitvoering van deze wet of de wetten, genoemd in artikel 3. 

3. Griffiers van colleges, geheel of ten dele met rechtspraak belast, zijn 
verplicht desgevraagd aan de Bank kosteloos alle gegevens en uittreksels 
uit of afschriften van uitspraken, registers en andere stukken te verstrekken 
die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze wet en de wetten, 
genoemd in artikel 3. 
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4. De Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters en alle ambtenaren, tot 
afgifte van uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand bevoegd, 
zijn verplicht aan de Bank kosteloos de opgaven en inlichtingen te 
verstrekken, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze wet of de 
wetten, genoemd in artikel 3. 

5. Met betrekking tot de in het vierde lid bedoelde gegevensverstrekking 
stelt Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van Binnen-
landse Zaken nadere regels. 

Artikel 21 

1. Het is een ieder verboden hetgeen hem uit of in verband met enige 
werkzaamheid bij de uitvoering van deze wet of de wetten genoemd in 
artikel 3 over de persoon of zaken van een ander blijkt of wordt meegedeeld, 
verder bekend te maken dan voor de uitvoering van deze wet of de 
wetten, genoemd in artikel 3, noodzakelijk is dan wel op grond van deze 
wet is voorgeschreven of toegestaan. 

2. Het in het eerste lid vervatte verbod is niet van toepassing, indien: 
a. enig wettelijk voorschrift tot bekendmaking verplicht; 
b. degeen op wie de gegevens betrekking hebben schriftelijk heeft 

verklaard tegen de verstrekking van deze gegevens geen bezwaar te 
hebben; 

c. de gegevens niet herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen, 
bedrijven of instellingen. 

3. Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek kan Onze 
Minister, voorzover de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen 
daardoor niet onevenredig wordt geschaad, ontheffing verlenen van het in 
het eerste lid vervatte verbod. Bij algemene maatregel van bestuur 
kunnen hierover nadere regels worden gesteld. 

Artikel 22 

De in artikel 19, eerste lid, genoemde instellingen en personen zijn 
bevoegd, indien zij bij de uitvoering van deze wet of de wetten genoemd 
in artikel 3, kennis krijgen van een misdrijf dat is gepleegd ten nadele van 
een overheidsorgaan, voorzover dat is belast met het verrichten van 
uitkeringen, het doen van verstrekkingen dan wel het heffen van bijdragen, 
het betrokken overheidsorgaan hiervan in kennis te stellen. 

Artikel 23 

1. De in artikel 19, eerste lid, genoemde instellingen en personen zijn 
bevoegd uit eigen beweging en verplicht desgevraagd, kosteloos uit de 
door hen gevoerde administratie aan de rijksbelastingdienst die gegevens 
te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de heffing of invordering van 
enige rijksbelasting of premies volksverzekeringen. 

2. De in artikel 19, eerste lid, genoemde instellingen en personen zijn 
bevoegd uit eigen beweging en verplicht desgevraagd, kosteloos, uit de 
door hen gevoerde administratie, aan de gemeentebesturen die gegevens 
te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Wet 
Werkloosheidsvoorziening (Stb.1964, 485), de Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 
1987, 92), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeids-
ongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 281), de Algemene 
Bijstandswet (Stb. 1973, 395) en de op de Algemene Bijstandswet 
gebaseerde Rijksgroepsregelingen. 
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3. De in artikel 19, eerste lid, genoemde instellingen en personen zijn 
bevoegd uit eigen beweging en verplicht desgevraagd, kosteloos, uit de 
door hen gevoerde administratie, aan de in artikel 50a, eerste lid, van de 
Organisatiewet Sociale Verzekering genoemde instellingen en personen 
die gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
de Organisatiewet Sociale Verzekering en de in artikel 2, eerste lid, van 
die wet bedoelde wettelijke regelingen. 

4. De in artikel 19, eerste lid, genoemde instellingen en personen zijn 
bevoegd uit eigen beweging en verplicht desgevraagd, kosteloos, uit de 
door hen gevoerde administratie, aan de Ziekenfondsraad en de zieken-
fondsen die gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de 
uitvoering van de Ziekenfondswet (Stb. 1986, 347) en de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1967, 655). 

Artikel 24 

De in artikel 19, eerste lid, genoemde instellingen en personen zijn 
verplicht desgevraagd in bij of krachtens verdragen inzake sociale 
zekerheid overeengekomen gevallen, uit de door hen gevoerde admini-
stratie aan buitenlandse organen, die belast zijn met de uitvoering van 
sociale zekerheidsregelingen die gegevens te verstrekken, die noodzakelijk 
zijn voor de door die buitenlandse organen uitgevoerde regelingen. 

Artikel 25 

De in artikel 19, eerste lid, genoemde instellingen en personen zijn 
verplicht desgevraagd, kosteloos, uit de door hen gevoerde administratie, 
aan het Centraal Bureau voor de Statistiek gegevens te verstrekken ten 
behoeve van de statistiek. 

Artikel 26 

1. De in artikel 19, eerste lid, genoemde instellingen en personen zijn 
na schriftelijke machtiging door degene op wie de gegevens betrekking 
hebben bevoegd uit de door of namens hen gevoerde administratie, 
desgevraagd aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, een bedrijfs-
pensioenfonds, ondernemingspensioenfonds, stichting tot uitvoering van 
een regeling inzake vervroegd uittreden of bij collectieve arbeidsovereen-
komst overeengekomen instelling of collectieve voorziening voor werkne-
mers, die gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering 
van de statuten en reglementen van die fondsen, die stichting of collectief 
overeengekomen instelling of voorziening. 

2. De machtiging bedoeld in het eerste lid kan te allen tijde worden 
ingetrokken. 

Artikel 27 

Met betrekking tot de in artikelen 24 en 26 omschreven gegevensuit-
wisseling kan de Sociale Verzekeringsraad regels stellen omtrent de wijze 
waarop toerekening van kosten van de gegevensuitwisseling plaatsvindt. 

Artikel 28 

1. De in de artikelen 23 tot en met 25 bedoelde gegevensverstrekking 
vindt niet plaats, indien de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen 
daardoor onevenredig wordt geschaad. 
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2. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent 
de gevallen waarin en de wijze waarop in ieder geval gegevens dienen te 
worden verstrekt. 

3. De voordracht voor de algemene maatregel van bestuur ten behoeve 
van de in artikel 25 bedoelde gegevensverstrekking wordt gedaan door 
Onze Minister, in overeenstemming met Onze Ministervan Economische 
Zaken, gehoord de Centrale Commissie voor de Statistiek. 

B. Artikel 72 vervalt. 

C. Ingevoegd wordt een nieuw artikel 79, luidende: 

Artikel 79 

Overtreding van artikel 19 wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie. 

ARTIKEL IV 

De Algemene Ouderdomswet (Stb. 1985, 181) wordt gewijzigd als 
volgt: 

A. Aan artikel 4 worden twee nieuwe leden toegevoegd, luidende: 

3. Bij de administratie en registratie van de verzekerde en de pensioen-
gerechtigde wordt opgenomen het sociaal-fiscaal nummer, bedoeld in 
artikel 1, eerste lid, onderdeel I, van de Organisatiewet Sociale Verzekering 
(Stb. 1952,344). 

4. Onze Minister van Financiën kent, in overeenstemming met Onze 
Minister, aan de verzekerde en de pensioengerechtigde die niet reeds ten 
behoeve van de belastingheffing bij de rijksbelastingdienst zijn geregi-
streerd, een sociaal-fiscaal nummer toe. 

B. De artikelen 50, 51 en 68 vervallen. 

C. In artikel 62 wordt de zinsnede « aan een der verplichtingen, 
bedoeld in de artikelen 49 en 50» vervangen door: aan een der verplich-
tingen, bedoeld in artikel 49. 

ARTIKEL V 

De Algemene Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1965, 429) wordt 
gewijzigd als volgt: 

A. Aan artikel 5 worden twee nieuwe leden toegevoegd, luidende: 

3. Bij de administratie en registratie van de verzekerde, de pensioenge-
rechtigde en de uitkeringsgerechtigde wordt opgenomen het sociaal-fiscaal 
nummer, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel I, van de Organisatiewet 
Sociale Verzekering (Stb. 1952, 344). 

4. Onze Minister van Financiën kent, in overeenstemming met Onze 
Minister, aan de verzekerde, de pensioengerechtigde en de uitkeringsge-
rechtigde die niet reeds ten behoeve van de belastingheffing bij de 
rijksbelastingdienst zijn geregistreerd, een sociaal-fiscaal nummer toe. 
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B. De artikelen 50, 51 en 68 vervallen. 

C. In artikel 61 wordt de zinsnede «aan een der verplichtingen, bedoeld 
in de artikelen 49 en 50» vervangen door: aan een der verplichtingen, 
bedoeld in artikel 49. 

ARTIKEL VI 

De Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1980, 1) wordt gewijzigd als volgt: 

A. Ingevoegd wordt een nieuw artikel 5, luidende: 

Artikel 5 

1. Bij de administratie en registratie van de verzekerde en de aanvrager 
van kinderbijslag wordt opgenomen het sociaal-fiscaal nummer, bedoeld 
in artikel 1, eerste lid, onder I, van de Organisatiewet Sociale Verzekering 
(Stb. 1952,344). 

2. Onze Minister van Financiën kent, in overeenstemming met Onze 
Minister, aan de verzekerde en de aanvrager van kinderbijslag die niet 
reeds ten behoeve van de belastingheffing bij de rijksbelastingdienst zijn 
geregistreerd, een sociaal-fiscaal nummer toe. 

B. Hoofdstuk V en de artikelen 33 en 39 vervallen. 

ARTIKEL VII 

De Werkloosheidswet (Stb. 1987, 93) wordt gewijzigd als volgt: 
A. VOTI artikel 12 vervalt het eerste lid alsmede de aanduiding van het 

tweede lid. 
B. Artikel 42 wordt gewijzigd als volgt: 
1. In het tweede lid, onderdeel a, het derde lid en het vijfde lid, 

onderdeel a en b wordt ><een dienstbetrekking» telkens vervangen door: 
dienstbetrekking. 

2. In het slot van het vierde lid wordt na «gewezen dienstbetrekking» 
ingevoegd: of dienstbetrekkingen. 

3. In het negende lid wordt de aanduiding van de onderdelen b tot en 
met d gewijzigd in c tot en met e, waarna een nieuw onderdeel b wordt 
ingevoegd, luidende: 

b. regels worden gesteld omtrent de vaststelling van de perioden, 
waarover de werknemer in dienstbetrekking van 8 of meer uren per week 
heeft gestaan; 

ARTIKEL VII I 

Van artikel 11 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 
(Stb. 1987, 89) vervalt het eerste lid, alsmede de aanduiding van het 
tweede lid. 

ARTIKEL IX 

1. De tekst van de Organisatiewet Sociale Verzekering wordt door 
Onze Minister van Justitie in het Staatsblad geplaatst. 

2. In artikel 20, eerste lid, van de Wet op de Sociale Verzekeringsbank, 
wordt na «Organisatiewet Sociale Verzekering» op de gebruikelijke wijze 
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ingevoegd de jaargang en het nummer van het Staatsblad waarin de 
Organisatiewet Sociale Verzekering is geplaatst. 

3. In artikel 4, derde lid, van de Algemene Ouderdomswet, artikel 5, 
derde lid, van de Algemene Weduwen- en Wezenwet en artikel 5, eerste 
lid, van de Algemene Kinderbijslagwet wordt na «Organisatiewet Sociale 
Verzekering» op de gebruikelijke wijze toegevoegd de jaargang en het 
nummer van het Staatsblad waarin de Organisatiewet Sociale Verzekering 
is geplaatst. 

ARTIKEL X 

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

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
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