
14de vergadering Dinsdag 27 december 1988 

Aanvang 13.30 uur 

Voorzitter: Steenkamp 

Tegenwoordig zijn 41 leden, te 
weten: 

Baarda, Barendregt, Boorsma, 
Bos-Beernink, Van Boven, Braakman, 
Christiaanse, Coenemans, Fleers, 
Franssen, Ginjaar, Glastra van Loon, 
Glasz, Van Graafeiland, Grol-0ver-
ling, Hendriks, Heijmans, Heijne 
Makkreel, Houben-Sipman, Van der 
Jagt, De Jong, Kaland, Kruisinga, 
Van Leeuwen, Luteijn, Maris, Van der 
Meulen, Michiels van Kessenich-
Hoogendam, Postma, Pröpper, 
Schouten, Schuurman, Steenkamp, 
Talsma, Veder-Smit, Van Velzen, 
Verbeek, Vonhoff-Luijendijk, 
Wagemakers, Van der Werff en 
Zijlstra, 

en de heren Van Dijk, minister van 
Binnenlandse Zaken, Korthals Altes, 
minister van Justitie, en De Graaf, 
staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 

D 
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mede, dat zijn ingekomen berichten 
van verhindering van de leden: 

Borgman, Klein Bennink, Pit, 
Schinck, Stam, Tummers, Van 
Veldhuizen, Zoon, Bolding, Klaas-
sens-Postema, Van Kuilenburg-Lod-
der en M.A. van der Meer, wegens 
andere verplichtingen; 

Boersma, wegens vakantie. 

Deze berichten worden voor 
kennisgeving aangenomen. 

De voorzitter: Geachte medeleden. 
Velen verwachten, naar mij is 
gebleken, bij het begin van deze 

vergadering een woord van de 
voorzitter. Wel , voor de eerste keer in 
de geschiedenis van de Eerste Kamer 
blijft een grote groep leden doelbe-
wust weg. Vijf partijen laten het in z'n 
geheel afweten en staan dus 
buitenspel. Een slechte dag. Ik heb 
nog nooit meegemaakt dat in de 
Eerste Kamer een duidelijk overeen-
gekomen en bevestigde afspraak met 
betrekking tot de vergaderdatum — 
een afspraak waarop geen uitzonde-
ring zou worden gemaakt — werd 
verbroken. Een slechte dag! 

Dat kan zo niet doorgaan. Ik zeg u, 
op grond van een langdurige 
politieke ervaring, dat voorwaarde 
voor het samen politiek functioneren 
is dat je gedrag voor je partijgenoten, 
voor je politieke partners en ook voor 
je tegenstanders berekenbaar is. Dat 
is essentieel voor de werking van het 
democratische bestel. 

Gedurende de vorige week en voor 
een deel opnieuw vandaag is er 
sprake van haastwerk in de Kamer 
van reflectie, haastwerk in de Kamer 
die vanouds voor overijling moest 
waken, in de Kamer die voor vele 
burgers de laatste schans is. Mijn 
commentaar is kort. Ik wil volstaan 
met het voorlezen van de twee 
brieven die ik op verzoek van de hele 
Kamer — ik onderstreep: van de héle 
Kamer — aan de minister-president 
heb geschreven, respectievelijk op 
30 augustus en 27 oktober 1988. De 
eerste luidt als volgt: 

"Hierbij moge ik U in kennis stellen 
van een stijgend onbehagen van de 
Eerste Kamer ten aanzien van haar 
rol in het wetgevingsproces. Meer en 
meer komt het voor dat zij onder 
zware tijdsdruk een wetsvoorstel 
dient af te handelen. Hierdoor dreigt 
de zorgvuldigheid bij het uitoefenen 
van haar wetgevende taak in het 
gedrang te komen. 

Een sprekend voorbeeld hiervan is 
de recente afhandeling van wets-
voorstel 20469 (harmonisatie 
collegegelden h.o.; invoering één 
inschrijvingsduur eerste fase h.o) . Bij 
de gang van zaken rondom dit 
wetsvoorstel zijn uit staatsrechtelijk 
oogpunt terecht kritische kantteke-
ningen geplaatst. 

Naar de mening van de Kamer 
dient een dergelijke situatie zich niet 
te herhalen. Uiteraard zijn er 
meerdere factoren die de afwikkeling 
van een wetsvoorstel bepalen. 
Niettemin speelt het tijdstip van 
indiening bij de Tweede Kamer hierbij 
zeker ook een rol. Hiervoor draagt de 
regering de eerste verantwoordelijk-
heid. 

Om bovengenoemde redenen 
moge ik U verzoeken de leden van 
het Kabinet nogmaals te wijzen op de 
noodzaak van het tijdig indienen van 
wetsvoorstellen opdat de beide 
Kamers hun taken naar behoren 
kunnen vervullen.". Was getekend: 
de voorzitter van de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal. 

De tweede brief werd verzonden op 
27 oktober 1988 en deze luidt als 
volgt: 

"Hierbij breng ik U op de hoogte van 
het feit dat het College van senioren 
in zijn vergadering van 25 oktober j l . 
zich op het standpunt heeft gesteld 
dat de laatste openbare vergadering 
in dit kalenderjaar op 20 december 
a.s. moet worden gehouden. 

Het is mij bekend dat de regering 
er naar streeft nog een groot aantal 
wetsvoorstellen voor 1 januari 1989 
tot wetten te verheffen. Ik moge U bij 
deze verzoeken de desbetreffende 
bewindslieden van bovengenoemde 
uiterste termijn voor afhandeling 
door de Eerste Kamer in kennis te 
stellen. 
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voorzit ter 

Tevens breng ik mijn aan U 
gerichte brief van 30 augustus j l . in 
herinnering, waarbij ik wees op de 
noodzaak van het tijdig indienen van 
wetsvoorstellen opdat beide Kamers 
hun taken naar behoren kunnen 
vervullen.". Ook die brief was 
ondertekend door de voorzitter van 
de Eerste Kamer der Staten-Gene-
raal. 

Wel, geachte medeleden, tot besluit 
doe ik u een belofte, een belofte aan 
u allemaal. Zolang ik dank zij uw 
vertrouwen op deze plaats zit, zal ik 
mij blijven inzetten voor het goed 
functioneren van de Eerste Kamer. 
Dat is voor mij een dure plicht en een 
democratische opdracht tegelijker-
ti jd. 

Aan de orde is de behandeling van: 
- het wetsvoorste l Regels ter 

bescherming van de persoonli jke 
levenssfeer in verband met 
persoonsregistraties (Wet 
persoonsregistraties) (20854) 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer W a g e m a k e r s (CDA): 
Mijnheer de voorzitter! Gelet op de 
context waarin de behandeling van 
dit wetsvoorstel vandaag plaatsvindt, 
hecht ik eraan allereerst vast te 
stellen dat dit wetsvoorstel zeer 
uitvoerig en, naar ik meen, ook 
zorgvuldig in de Kamer is behandeld. 
De memorie van antwoord en de 
nadere memorie van antwoord aan 
de Kamer beslaan te zamen 43 
pagina's. Daarvan hebben overigens 
31 pagina's betrekking op beschou-
wingen van de CDA-fractie en 5 
pagina's op opmerkingen van de 
RPF- en van de GPV-fractie. Van de 
vijf partijen die vandaag afwezig 
verkiezen te zijn hebben er drie, 
onder meer D66 en de PPR, in het 
afgelopen jaar in het geheel niet 
deelgenomen aan de schriftelijke 
gedachtenwisseling over dit wets-
voorstel. 

Uit het voorgaande moge tevens 
blijken dat volledig onjuist is het 
gestelde in sommige kranten — zie 
bij voorbeeld de Volkskrant van 22 
december — dat "de haastige 
behandeling van deze wet het gevolg 
is van het feit dat de Eerste Kamer 
zelf dit ontwerp een jaar lang heeft 
laten l iggen". Niets is minderwaar. 
Wel kan worden geconstateerd, dat 

de reactie van de bewindslieden op 
het eerste voorlopig verslag van 1 
december 1987 tot medio augustus 
1 988 op zich liet wachten. De 
mededeling vervolgens een maand 
later, in de troonrede, dat het zo 
belangrijk is dat de Wet persoonsre-
gistraties tot stand komt, deed in dat 
licht enigszins vreemd aan. 

Hoewel ik waardering heb voor de 
wijze waarop op een deel van onze 
opmerkingen en beschouwingen in 
de stukken is gereageerd, wil ik niet 
verhelen dat ik mij ook op bepaalde 
onderdelen aan die beantwoording 
enigszins geërgerd heb. Bij bepaalde 
kwesties lijkt het doelbewust 
ontwijken van de vraag en het 
vervolgens breed uitwijden over niet 
ter zake doende punten tot een 
systeem geworden te zijn. 

In dit betoog wil ik naast enige 
andere kwesties met name stilstaan 
bij de begrippen "persoonsgegeven" 
en "persoonsregistratie", omdat 
daaraan weinig aandacht is geschon-
ken bij de behandeling aan de 
overzijde van het Binnenhof en dat 
terwijl het hier toch gaat om de 
belangrijkste bouwstenen van het 
voorgestelde wettelijke regime. 

Het begrip "persoonsgegeven" is 
tijdens de behandeling in deze Kamer 
in belangrijke mate verduidelijkt. In 
de lijn van de in artikel 1 opgenomen 
definitie lag aanvankelijk de nadruk 
op de technische herleidbaarheid van 
gegevens tot een individuele 
persoon. Door toevoeging van het 
vereiste dat sprake moet zijn van een 
verband dat mede gelet op de 
strekking van het wetsvoorstel 
rechtens relevant kan worden geacht, 
is een belangrijke begrenzing 
toegevoegd aan het herleidbaar-
heidscriterium uit de eerdere 
kamerstukken. Dit heeft uiteraard wel 
de vraag opgeroepen wat in deze 
samenhang rechtens relevant is. 
Terecht wijzen de bewindslieden 
erop dat dit vaak uit de aard van het 
gegeven zal voortvloeien, edoch "In 
andere gevallen zal mede aandacht 
moeten worden besteed aan de 
context waarin het gegeven wordt 
vastgelegd en gebruikt.". Dat laatste 
is juist, doch het is wezenlijk, te 
beseffen dat de introductie van die 
context onherroepelijk tot gevolg 
heeft, dat die context voor ieder 
persoon anders kan uitwerken. In het 
nader voorlopig verslag heeft de 
CDA-fractie erop gewezen, dat 
daardoor vervolgens de complicatie 
ontstaat dat niet voor een bepaald 
type gegeven steeds in zijn alge-

meenheid bepaald kan worden of het 
een persoonsgegeven is. Wat voor 
de ene persoon een persoonsgege-
ven is, is dat niet voor een andere 
persoon. Een neutraal gegeven kan 
onder bepaalde omstandigheden 
ineens voor één of meer personen 
een persoonsgegeven worden. 

Dat men bij voorbeeld boeken 
leent in een bibliotheek, is een 
neutraal gegeven. Als die bibliotheek 
alleen Nederlandse boeken heeft, 
verstaat men kennelijk Nederlands. 
Ook dat is niet erg interessant, tenzij 
men echter behoort tot een etnische 
minderheidsgroep. De gegevens, die 
mijn garage in verband met het 
onderhoudsprogramma van mijn auto 
bewaart, zijn geen relevante per-
soonsgegevens. Dit kan echter 
volledig anders worden als naar 
aanleiding van een door mij veroor-
zaakt ernstig verkeersongeval die 
gegevens iets zeggen over mijn 
rijgedrag. 

Naar aanleiding van een opmerking 
van die strekking van de CDA-fractie 
geven de bewindslieden in de nadere 
memorie van antwoord enige 
beschouwingen terzake, die echter 
naar mijn bescheiden mening 
grotendeels om de kern van de zaak 
heen gaan. Toch is in de structuur 
van het wetsvoorstel de constatering 
dat van een gegeven niet op 
voorhand kan worden vastgesteld of 
het een persoonsgegeven is, niet 
zonder complicaties. Normale 
toepassing van het voorgestelde 
wettelijk stelsel op zo'n persoonsge-
geven lijkt minder goed uitvoerbaar. 

Over het begrip "persoonsgeven" 
heb ik voorts nog de vraag of het 
daarbij enkel gaat om gegevens van 
meerderjarige personen en of het 
uitsluitend gaat om gegevens, die 
betrekking hebben op Nederlandse 
ingezetenen. 

Mijnheer de voorzitter! Vervolgens 
kom ik bij het begrip "persoonsregi-
stratie". In dit verband wil ik bij vier 
kwesties stilstaan. De eerste kwestie 
betreft het al of niet toepasbaar zijn 
van de voorgestelde regeling op 
diverse gegevensbestanden, die 
kunnen ontstaan als onderdeel of 
uitvloeisel van het proces van 
geautomatiseerde gegevensverwer-
king. Hierbij zijn twee facetten van 
belang. 

De bewindslieden stellen dat 
back-ups en schaduwbestanden niet 
een persoonsregistratie vormen, 
doch te beschouwen zijn als een 
hulpmiddel bij het voeren van een 
persoonsregistratie. Deze gegeven-
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Wagemakers 

sverzamelingen zijn dus hulpmiddel, 
doch die term komt in het wetsvoor-
stel niet voor. Dient een en ander 
impliciet gelezen te worden in artikel 
8? 

Het tweede facet betreft de 
gegevensverzamelingen, die bewaard 
worden en die een eerdere fase van 
het lopend bestand vormen. De 
bewindslieden stellen dat zodanige 
gegevens zeker deel uitmaken van 
een persoonsregistratie, zodat de 
vraag slechts is of de te bewaren 
gegevens deel blijven uitmaken van 
de oorspronkelijke registratie dan wel 
een nieuwe registratie vormen met 
een eigen doelstelling. Het doel en 
het feitelijk gebruik van de bestanden 
zouden medebepalend zijn voor de 
vraag of sprake is van één of meer 
registraties. Het al of niet on line 
opvraagbaar zijn zou daarbij mede 
een aanwijzing kunnen vormen. 

De CDA-fractie vraagt zich af of dit 
nu wel praktisch werkbaar is. Het 
leidt er immers toe, dat vanaf enig 
moment voor ieder te bewaren 
bestand een afzonderlijke formulier-
plicht bestaat, alsmede in beginsel 
de mededelingsplicht zoals neerge-
legd in artikel 28 en de overige in 
paragraaf 7 neergelegde rechten en 
plichten. Men stelle zich dan een 
bank voor, waarbij iedere dag een 
nieuw lopend bestand ontstaat en 
waarbij de eerdere mutaties geduren-
de vele jaren op enigerlei wijze 
worden bewaard en waarbij, 
naarmate het om oudere gegevens 
gaat, ook steeds de wijze van opslag 
wordt aangepast. Verdient het geen 
aanbeveling om voor deze bestanden 
met behulp van art. 27 vrijstelling te 
verlenen van de formulierplicht? Kan 
er voorts voor deze bestanden in 
beginsel een ontheffing van de 
mededelingsplicht geacht worden te 
bestaan op basis van het gestelde in 
artikel 28, lid 2, sub a? 

Ik kom op de tweede kwestie 
betreffende het begrip "persoonsre-
gistratie". Ingevolge de definitie van 
artikel 1 is een samenhangende 
verzameling van op verschillende 
personen betrekking hebbende 
persoonsgegevens, indien die langs 
geautomatiseerde weg wordt 
gevoerd, per definitie een persoons-
registratie. Afgezien van het feit dat 
mijn fractie die keuze niet erg 
gelukkig acht, roept een en ander de 
vraag op wanneer er nu precies 
sprake is van een toestand van 
"langs geautomatiseerde weg 
gevoerd worden" . De aanvankelijke 
stelling van de bewindslieden was: 

"D i t is reeds het geval indien de 
gegevens worden bewaard op een 
medium dat naar zijn aard bestemd is 
om in het kader van een geautomati-
seerde gegevensverwerking te 
worden gebruikt". De CDA-fractie 
wees erop, dat dit zou leiden tot 
vreemde consequenties in het geval 
iemand weliswaar beschikt over 
persoonsgegevens op een zodanig 
medium, bij voorbeeld een tape, 
doch zonder dat bij hem feitelijk 
aanwezig zou zijn of redelijkerwijze 
zou kunnen zijn programmatuur of 
equipment om die gegevens uit te 
lezen en/of een bestemming voor 
toekomstig gebruik. De CDA-fractie 
heeft uiteengezet dat het volgen van 
haar suggestie betekende dat aan de 
in de definitie opgenomen term 
"voeren" een actieve c.q. zelfstandi-
ge betekenis moest worden toege-
kend. Aanvankelijk is deze suggestie 
weliswaar luid, doch overigens 
enigszins onnadenkend bestreden. 
Ten slotte is zij in de nadere memorie 
van antwoord stilzwijgend overgeno-
men, zij het alleen toegespitst op een 
situatie van niet beschikbaarheid van 
technische hulpmiddelen. Dat laatste 
overigens ten onrechte, doch daar zal 
de verdere jurisprudentie, hoop ik, 
wel korte metten mee maken. 

Het betoog van de bewindslieden 
op dit onderdeel bevat onder meer 
de zinsnede: "dat naar onze mening 
in dit verband aan de term "voeren" 
geen zelfstandige betekenis behoeft 
te worden toegekend. In plaats 
daarvan komt het aan op de vraag of 
de betrokken gegevensverzameling 
" langs geautomatiseerde w e g " 
wordt gevoerd." Ik heb de indruk dat 
die stelling een slag in de lucht is, 
aangezien de discussie, uitgaande 
van de opslag op tapes, ging om het 
wel of niet voeren en uiteraard niet 
om het voeren langs niet geautomati-
seerde weg versus het voeren langs 
een wel geautomatiseerde weg. 

De derde kwestie in verband met 
het begrip "persoonsregistratie" 
betreft het gemaakte onderscheid 
tussen opslag van persoonsgegevens 
op schriftelijke stukken versus opslag 
van zodanige gegevens op middelen 
van geautomatiseerde gegevensver-
werking. Deze grens lijkt weliswaar 
eenduidig, doch is bij de huidige 
stand van de techniek nogal willekeu-
rig met allerlei consequenties van 
dien. Deze kwestie heeft twee 
facetten. Door de CDA-fractie is erop 
gewezen dat ook op normaal papier 
en in normaal schrift getypte teksten 
bij de huidige stand van de techniek 

onmiddellijk via zgn. imageproces-
singtechnieken rechtstreeks in het 
interne geheugen van een computer 
kunnen worden geladen en verder 
kunnen worden bewerkt. De wet 
voorziet er echter in dat bij opslag op 
tapes per definitie sprake is van een 
persoonsregistratie, terwijl bij opslag 
op papier een en ander afhangt van 
criteria zoals samenhang en syste-
matische toegankelijkheid. Een echte 
inhoudelijke motivering daarvoor 
ontbreekt. De bewindslieden volstaan 
ermee te constateren dat daar nu 
eenmaal voor gekozen is. 

Het tweede facet van deze kwestie 
is echter ernstiger. Er zijn bij de 
huidige stand van de techniek 
geautomatiseerde gegevensdragers 
beschikbaar gekomen die de plaats 
van boeken hebben overgenomen. 
Boeken en schriftelijke publikaties 
vallen echter onder de uitzondering 
van artikel 2. Een beeldplaat, waarop 
persoonsgegevens van meer dan één 
persoon zijn opgenomen en waarbij 
het systeem de mogelijkheid biedt 
om persoonsgerichte informatie uit 
de verwerkte tekst op te roepen en 
bijeen te brengen, ook al zou het 
daarbij uitsluitend gaan om de 
weergave van openbare stukken, valt 
niet onder de uitzondering van artikel 
2. De fabrikant van zo'n beeldplaat 
en ieder van zijn afnemers is dus 
houder van een persoonsregistratie. 
Dan lijken de ongerijmdheden eerst 
goed te beginnen. De bewindslieden 
stellen blijmoedig dat bij weergave 
op beeldplaat van een boek als " W h o 
is w h o " zonder meer sprake is van 
een persoonsregistratie. Onder 
omstandigheden is daarvan ook 
sprake, indien een encyclopedie op 
beeldplaat wordt gezet. De daaruit 
voortvloeiende problematiek lijkt 
toekomstmuziek, maar ik attendeer 
erop dat Kluwer reeds beeldplaten 
heeft uitgebracht, waarbij jurispru-
dentie en literatuur op de persoon 
van de auteur of van de rechter kan 
worden opgezocht. Er zijn op 
beeldplaat dus al persoonsregistra-
ties voorhanden. 

Zie vervolgens het dwingende 
stramien van deze wet. Kluwer is 
houder van een persoonsregistratie 
en dient aan zijn formulierplicht te 
voldoen Overdragen van beeldplaten 
is, in de terminologie van deze wet, 
verstrekken van gegevens. Alle 
afnemers van zo'n beeldplaat worden 
houder van een persoonsregistratie, 
met alle plichten van dien. Indien 
men als persoon, voorkomende op 
zo'n beeldplaat, wil weten aan wie de 
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W a g e m a k e r s 

persoonsgegevens, in casu beeldpla-
ten, zijn verstrekt, kan men dat aan 
Kluwer vragen, die verplicht is, te 
antwoorden. Artikel 32, lid 2, 
voorziet niet in een weigeringsgrond 
bij geregistreerde abonneehouders. 
Toepassing van het correctierecht 
betekent kennelijk dat alle geleverde 
beeldplaten moeten worden terugge-
nomen of vervangen, enz. enz. 

Op voorhand geef ik gaarne toe 
dat dit voorbeeld wellicht nogal 
gezocht is, maar evenzeer is duidelijk 
dat het uitgangspunt, dat ieder boek 
met persoonsgegevens, overge-
bracht op een beeldplaat, een 
persoonsregistratie wordt in de zin 
van deze wet, binnen de kortste 
keren in de praktijk niet vol te houden 
zal zijn. 

Ten slotte de vierde kwestie in 
verband met het begrip persoonsre-
gistratie. Afgezien van allerlei 
procedurele en formele complicaties 
heeft dit begrip, zoals uitgewerkt in 
de voorgestelde wettelijke regeling, 
een te ruime strekking gekregen. In 
dit verband zijn drie facetten aan de 
orde. 

In de schriftelijke voorbereiding 
heeft mijn fractie de vraag voorge-
legd of het wenselijk, c.q. aanvaard-
baar is dat zo'n simpele gegeven-
sverzameling als bij voorbeeld een 
adressenbestand van een bedrijf, 
benodigd voor het verzenden van 
kerstkaarten, onder de Wet per-
soonsregistraties valt, met de 
daaraan verbonden formulierplicht, 
mededelingsplicht, correctierecht 
enz. enz. De bewindslieden weten 
niet anders te melden dan dat zo'n 
adressenbestand ook voor allerlei 
commerciële doeleinden kan worden 
benut en dat gegevens daaruit 
kunnen worden verstrekt aan derden, 
weshalve het nodig is om ook zo'n 
simpel adressenbestand uitdrukkelijk 
onder de wet te laten vallen. 

Het tweede facet betreft de 
omstandigheid dat er ook gegevens-
verzamelingen denkbaar zijn die 
weliswaar minder onnozel zijn, doch 
waarvan het buitengewoon vreemd 
en wellicht ook ongewenst zou zijn, 
indien ze aangemerkt zouden moeten 
worden als persoonsregistraties met 
alle consequenties van dien. Wat bij 
voorbeeld, indien bij Justit ie, 
respectievelijk Binnenlandse Zaken al 
dan niet op tape een lijst zou worden 
opgesteld van personen, voorzien 
van een aantal nadere kenmerken, 
die geschikt worden geacht voor 
benoeming tot president van een 
rechtbank, respectievelijk burge-

meester? De bewindslieden stellen 
dat er geen goede redenen zijn om 
de bewuste bestanden als zodanig 
buiten bereik van de voorgestelde 
regeling te brengen. In beginsel 
bestaan derhalve ook in dit soort 
gevallen de rechten van de belang-
hebbenden op kennisneming en 
verbetering, zoals beschreven in 
paragraaf zeven van het wetsvoor-
stel. Men stelle zich de werking van 
de mededelingsplicht van de houder 
voor, dat men voor het eerst op een 
zodanige lijst is opgenomen, versus 
het helaas uitblijven van zodanige 
mededeling. 

Het derde facet betreft de werking 
van databanken, bijvoorbeeld het 
Parac-systeem. In het voorlopig 
verslag heb ik reeds aangegeven dat, 
indien ik beroepshalve bij voorbeeld 
betreffende het onderwerp persoons-
registratie door middel van het Parac 
interviews, perspublikaties en 
artikelen zou opzoeken op naam van 
de heren Van Dijk en Korthals Altes, 
er een persoonsregistratie ontstaat 
met alle consequenties van dien, 
zoals formulierplicht en mededelings-
plicht aan de betrokkenen. De vraag 
was: is dit nu wel wenselijk c.q. 
aanvaardbaar? 

Op alle manieren is getracht, deze 
vraag te ontlopen. In de memorie van 
antwoord werd gesteld dat er dan 
geen sprake was van het aanleggen 
van een persoonsregistratie, doch 
slechts van het verstrekken van 
gegevens door het Parac. Nadat door 
het maken van een kopie-floppy deze 
uitweg was gedicht, werd in de 
nadere memorie van antwoord 
gesteld dat, indien een kamerlid een 
zodanige verzameling van gegevens 
zou aanleggen, dit onder huiselijk 
gebruik viel. Kortom, een nieuwe 
uitweg, in strijd met de vraagstelling 
waarin immers expliciet de woorden 
"beroepshalve opzoeken" waren 
gehanteerd. Derhalve opnieuw de 
vraag, maar daarbij leg ik thans die 
gegevensverzameling aan als 
advocaat. Dat lijkt mij dan onmisken-
baar beroepshalve. In dit verband 
herhaal ik overigens de in het 
voorlopig verslag geuite stelling dat 
in artikel 2 van het wetsvoorstel een 
uitzondering gemaakt had moeten 
worden voor persoonsregistraties die 
ontstaan doordat men onder de 
naam van één of meer natuurlijke 
personen openbare stukken groe-
peert. 

De drie vorenvermelde facetten 
hebben met elkaar gemeen dat zij 
betrekking hebben op het verschijn-

sel dat allerlei gegevensverzamelin-
gen onder het begrip "persoonsregi-
strat ie" vallen die daar echter, 
nuchter bekeken op grond van de 
doelstelling van het wetsvoorstel, 
eigenlijk niet thuishoren, althans 
waarbij andere belangen, ook die van 
praktische aard, nopen tot het 
aannemen van het tegendeel. Wat 
zal en kan het gevolg anders zijn dan 
dat in dit soort gevallen in de praktijk 
de wet relativerend benaderd of 
genegeerd wordt? In het kader van 
de strafbepaling in artikel 50 kan 
voor de desbetreffende gevallen 
gevoeglijk gesteld worden dat de 
materiële wederrechtelijkheid 
ontbreekt. 

Artikel 45, lid 3, voorziet erin dat 
medewerkers van de Registratieka-
mer voor de uitoefening van hun 
taken toegang hebben tot alle 
ruimten waar zich een persoonsregi-
stratie bevindt. Onder die ruimten 
zijn ook woningen begrepen. De 
bewindslieden stellen dat "aldus de 
gevallen zijn aangewezen waarin ook 
tegen de wil van de bewoner kan 
worden binnengetreden. Hiermee is 
geheel voldaan aan het gestelde in 
artikel 1 2 van de Grondwet. Deze eist 
immers geen nadere aanwijzing." 

In artikel 12, lid 1, van de Grond-
wet wordt in verband met het 
binnentreden in een woning tegen de 
wil van de bewoner gesteld dat zulks 
alleen geoorloofd is ten eerste in 
gevallen bij of krachtens de wet 
bepaald en ten tweede door hen die 
daartoe bij of krachtens de wet zijn 
aangewezen. Blijkens de wetsge-
schiedenis van dit grondwetsartikel 
(wetsvoorstel 13872, memorie van 
antwoord aan de Tweede Kamer, 
bladzijde 37) is met de term "geval-
len bij de wet bepaald" bedoeld "dat 
de gevallen niet alleen formeel maar 
ook naar hun maatschappelijke 
werkelijkheid door de wet moeten 
worden aangeduid (...). u i tv loe i t 
voort uit ons streven het waarborg-
gehalte van de grondwetsartikelen te 
versterken." 

Ik constateer dat weliswaar in 
artikel 45, lid 3, een aanwijzing van 
medewerkers van de Registratieka-
mer plaatsvindt, doch dat overigens 
van een bepaling van de gevallen bij 
of krachtens de wet slechts moei-
zaam gesproken kan worden, nu er in 
dit geval kennelijk sprake is van alle 
denkbare praktijkgevallen daar waar 
immers geen enkel nader voorbe-
houd of onderscheid ter zake in de 
wet is neergelegd. Dat nu siert juist 
deze combinatie van ondertekenaars 
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niet. 
Tenslotte de overgangsregeling. 

Voor het aanleggen van een per-
soonsregistratie door de overheid 
geldt in de overgangsperiode — de 
eerste periode na afkondiging van 
deze wet - het lichte regime van 
artikel 4, lid 1, later gevolgd door het 
zwaardere regime van artikel 18, lid 
1. Dat lijkt een logische volgorde. 
Voor de gegevensverstrekking tussen 
overheidslichamen geldt ingevolge 
de overgangsregeling in de eerste 
periode van 1 a 1,5 jaar het zware 
regime van artikel 11 , later gevolgd 
door het lichte regime van artikel 18, 
lid 3. Dit nu lijkt een weinig logische 
volgorde. Indien hierdoor problemen 
ontstaan bij de gegevensverstrekking 
tussen overheidslichamen, dan 
bestaat blijkens het gestelde in de 
nadere memorie van antwoord de 
oplossing hieruit, dat men ofwel 1 a 
1,5 jaar wacht met het verstrekken 
van de betreffende gegevens dan wel 
een beroep doet op het gestelde in 
artikel 11 , lid 2, waarin in de 
mogelijkheid is voorzien om een 
verstrekking van gegevens te doen 
plaatsvinden op grond van een 
dringende en gewichtigde reden. 
Terzijde merk ik op dat de bewinds-
lieden in de memorie van antwoord 
aan de Eerste Kamer op blz. 15 
dezelfde ontheffingsmogelijkheid 
vermelden in het kader van het 
blijvend mogelijk doen zijn, dat 
gemeenten op de bestaande voet 
gegevens verstrekken aan nutsbedrij-
ven die toevallig niet in de vorm van 
een tak van dienst doch als een 
private rechtspersoon zijn georgani-
seerd. 

In de memorie van antwoord aan 
de Tweede Kamer op blz. 52 stellen 
de bewindslieden het navolgende 
over het verstrekken van gegevens 
op grond van een dringende en 
gewichtige reden. "Deze omschrij-
ving past bij de aard van de uitzonde-
ring. Als een dringende reden 
ontbreekt, zal steeds toestemming 
kunnen en dus moeten worden 
gevraagd. Een gewichtige reden is 
nodig om te voorkomen, dat op 
lichtvaardige gronden van het 
toestemmingsvereiste wordt 
afgeweken. In dit verband kan onder 
meer worden gedacht aan plotselin-
ge calamiteiten die aanstonds een 
adequaat optreden vereisen. Het 
gaat hierbij om een uitzondering die 
naar haar aard restrictief moet 
worden opgevat." Begrijpt de 
CDA-fractie het goed dat deze 
restrictief te interpreteren "calami-

teitsbepal ing" nodig is om de 
normale uitwisseling van gegevens 
tussen overheden c.q. overheidsdien-
sten in de komende periode op gang 
te houden? Moet de conclusie niet 
zijn, dat de overgangsregeling op dit 
onderdeel onjuist is en dat over-
heidsbedrijven in private vorm apart 
in artikel 17 opgenomen hadden 
moeten worden? 

De CDA-fractie ziet met belang-
stelling de beschouwingen van de 
bewindslieden tegemoet. 

• 
De heer Schuurman (RPF): Mijnheer 
de voorzitter! Het kan haast niet 
anders dan dat je, als je vandaag 
moet spreken, even de tijd neemt om 
je gemoed te luchten. U hebt gezegd 
dat het een heel bijzondere dag is. 
Uniek is niet dat de Eerste Kamer 
vergadert tussen kerst en nieuwjaar 
— dat is meer regel dan uitzondering 
— maar dat wij met elkaar hadden 
afgesproken om niet te vergaderen 
en dat wij nu wel vergaderen. Uniek 
is ook, dat een minderheid zegt dat 
een meerderheid maar moet 
vergaderen. Het zou toch onjuist zijn 
van deze Kamer om er niet de nadruk 
op te leggen, dat dit een onjuiste 
constatering is. De Kamer vergadert 
vandaag en het is toch in zekere zin 
a-democratisch als dat inzicht 
ontbreekt en als overeenkomstig dat 
verkeerde inzicht wordt gehandeld. 
Dat neemt overigens niet weg, dat 
een voorstel om het reglement van 
orde zodanig aan te passen dat dit 
nooit meer zal kunnen voorkomen — 
bij voorbeeld door van een gekwalifi-
ceerde meerderheid te spreken — 
straks zeker ook mijn instemming zal 
hebben. 

Mijnheer de voorzitter! Als ik 
spreek over de Wet persoonsregi-
straties, voer ik mede namens de 
fracties van de SGP en het GPV het 
woord. 

Voor ingrijpende beslissingen 
maken vele diensten gebruik van in 
systemen opgeslagen informatie. Die 
informatie betreft ook personen. De 
vragen die meteen opkomen, zijn: is 
die informatie juist, worden op grond 
van die informatie over personen 
verantwoorde beslissingen genomen 
en worden daarmee de belangen van 
de desbetreffende personen gediend 
of geschaad? 

Als hulpmiddel bij uitstek bij elke 
vorm van administratie maakt de 
computer het mogelijk de registratie 
van gegevens te vervolmaken en de 

interpretatie van die gegevens te 
nuanceren. Wanneer computers 
bovendien via computernetwerken 
met elkaar kunnen worden verbon-
den en eikaars gegevens kunnen 
overnemen, dan liggen voordelen 
voor goede beslissingen zoals 
doelmatigheid, efficiëntie, slagvaar-
digheid en flexibiliteit voor de hand. 

Maar er zijn ook gevaren aan 
verbonden. Toenemende informatie 
verschaft macht. Is daarop nog 
controle uit te oefenen indien je niet 
de beschikking hebt over dezelfde 
gegevens? In onze parlementarie 
democratie zullen wij met dit 
probleem steeds weer en steeds 
meer geconfronteerd worden. Dat wij 
vandaag moeten vergaderen, is een 
voorbeeld van de informatiemacht 
van de deskundigen van de Sociale 
verzekeringsraad (SVR). Parlementa-
riërs schikken zich naar hun advies 
vanwege de voorgespiegelde risico's 
die bij uitstel kunnen optreden, 
zonder van de juistheid van het 
advies overtuigd te zijn. Hiermee is 
de vergadering van vandaag een 
demonstratie van de dreigende 
machteloosheid van de democratie 
tegenover de macht van de informa-
tiedeskundigen. Het zou goed zijn 
aan deze zaak nog eens aparte 
beschouwingen te wijden. 

Dat is vandaag niet aan de orde. 
Vandaag vraagt een ander gevaar 
aandacht, dat van de bedreiging van 
de^persoonlijke levenssfeer, de 
privacy. Wanneer te veel gegevens 
over een individu in een te genuan-
ceerde samenhang beschikbaar zijn, 
kan het individu daardoor in zijn 
persoonlijke vrijheid worden beknot. 
Overheid, werkgevers, verzekerings-
maatschappijen enz. kunnen op 
grond van informatie over personen 
beslissingen nemen, terwijl het aan 
de betrokkenen soms niet eens 
bekend is dat die instanties de 
beschikking over die gegevens 
hebben. 

De bezitters van informatie hebben 
dus macht over personen. Het is van 
het grootste belang te weten waar 
die macht zit en wie over welke 
informatie beschikt. Bestaat daarover 
geen zekerheid, dan zijn risico's voor 
de bescherming van de privacy niet 
uitgesloten. In uiterste consequentie 
is de beschreven mens door middel 
van de ingewikkelde computertech-
niek een bedreigde mens aan het 
worden. 

Over deze problematische en 
dreigende situatie is al heel wat 
gediscussieerd, soms zelfs zeer 
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emotioneel. Na jarenlange discussie, 
na maar liefst 1 5 jaar, ligt er nu een 
wetsvoorstel in de Eerste Kamer dat 
recht wil doen aan de voordelen van 
de nieuwe technieken en tegelijk 
rechtsbescherming wil bieden aan de 
burgers. Bij de schriftelijke voorberei-
ding hebben wij ons al positief over 
het wetsvoorstel uitgesproken. Het 
kabinet kan verzekerd zijn van onze 
instemming, zij het dat wij het als een 
belangrijke eerste stap zien voor de 
bescherming van de privacy van de 
burgers. Wij zijn er namelijk van 
overtuigd dat in de nabije toekomst 
vanwege nieuwe technische 
ontwikkelingen en mogelijkheden 
wetsaanvullingen dringend nodig zijn. 
Wij hebben daarvoor in de schriftelij-
ke voorbereiding tot het debat van 
vandaag dan ook meer dan eens de 
aandacht gevraagd. In het voorlopig 
verslag hebben wij gevraagd naar de 
rechtsbescherming van personen van 
wie medisch gevoelige informatie in 
geautomatiseerde systemen is 
opgeslagen. 

Extra problemen zijn te voorzien bij 
opslag van genetische gegevens. Ik 
wil vooral op dit laatste de nadruk 
leggen, en mijn bijdrage vooral 
hierover laten gaan, hoewel er in het 
wetsvoorstel niet over wordt 
gesproken. In artikel 7b van het 
wetsvoorstel wordt wel over 
"medische gegeven" gesproken, 
maar niet over "genetische gege-
vens". Genetische gegevens zijn wel 
medische gegevens, maar niet alle 
medische gegevens zijn ook geneti-
sche gegevens. Sinds erfelijkheids-
voorlichting en erfelijkheidsonder-
zoek toenemen en het technisch in 
kaart brengen van de volledige 
genetische informatie van de 
individuele persoon steeds verder 
wordt uitgebreid — de opkomende 
techniek van de "gene-mapping" — 
en de mogelijkheden toenemen om 
DNA-tests voor allerlei doeleinden te 
gebruiken, — beslist niet alleen 
medische, denk aan de DNA-finger-
prints — worden wij met een geheel 
nieuwe problematiek geconfronteerd 
die de privacy van velen aangaat. 
Deze problematiek is niet van 
voorbijgaande aard, maar zal eerder 
in complexiteit toenemen. Het is 
overbodig te vermelden dat het 
daarbij vooral om de meest gevoelige 
persoonsgegevens gaat. 

De antwoorden, gegeven in de 
memorie van antwoord, konden ons 
niet bevredigen. Daarom zijn wij er in 
het nader voorlopig verslag uitvoerig 
op teruggekomen. In de nadere 

memorie van antwoord is op die 
vragen uitvoerig, maar onzes inziens 
opnieuw onbevredigend ingegaan. 
Omdat de zaak zelve misschien nog 
niet duidelijk genoeg is, wil ik 
daaraan eerst een beschouwing 
wijden. In deze beschouwing heb ik 
gebruik gemaakt van verschillende 
publikaties, onder andere de 
publikatie van het prof. Lindeboom-
instituut over ethische, juridische en 
maatschappelijke aspecten van de 
moderne gentechnologie. Vooral de 
bijdrage "Wie beschikt over geneti-
sche gegevens" van prof. Van 
Bemmel, hoogleraar in de medische 
informatica aan de Erasumusuniver-
siteit, heb ik uitvoerig geraadpleegd, 
evenals de studie van de WRR over 
de maatschappelijke aspecten van 
erfelijkheidsonderzoek en erfelijk-
heidsadvisering. Ik ga hierop graag 
uitvoerig in, omdat deze problema-
tiek in de Tweede Kamer slechts 
terloops aan de orde is geweest. Het 
ligt op de weg van de Eerste Kamer 
om op deze lacune te wijzen. Die 
lacune wordt vooral niet gezien, 
omdat medische gegevens geïdenti-
ficeerd worden met genetische 
gegevens. Genetische gegevens zijn 
echter lang niet altijd medische 
gegevens. 

Introductie van de computer in de 
gezondheidszorg — waarom het in 
de eerste plaats gaat - heeft naast 
economische in sterke mate ook 
ethische en juridische consequenties. 
Immers, persoonlijke gegevens 
spelen bij diagnostiek, therapie, 
prognose, preventie en beleid een 
sleutelrol. De dringende vraag is of 
de registratie van medische gege-
vens in computers steeds verder 
moet worden bevorderd dan wel of 
daaraan paal en perk moet worden 
gesteld, gezien andere dan economi-
sche of wetenschappelijke motieven. 
De roep bij voorbeeld om de kosten 
van de gezondheidszorg adequater te 
beheersen, kan beantwoord worden 
met de mogelijkheden van de 
computer. Daartoe zullen medische 
gegevens moeten worden opgesla-
gen. Het is iedereen duidelijk dat 
daarmee zorgvuldig moet worden 
omgegaan. Dat geldt a fortiori voor 
het omgaan met genetische gege 
vens. Kort gezegd, de computer is er, 
het verband tussen ziekten en 
genetische gegevens wordt steeds 
omvangrijker, de combinatie van 
computers en genetische gegevens 
ligt voor de hand, steeds meer zal het 
beleid voor het individu, voor families 
en zelfs voor nageslacht en voor de 

gezondheidszorg als geheel daarmee 
worden onderbouwd. 

Er worden verschillende belangen 
gediend met het gestructureerd 
vastleggen van medische en 
genetische gegevens. De patiënt of 
cliënt wenst erfelijkheidsadvies. De 
onderzoeker wenst meer inzicht. De 
verzekeringsmaatschappijen willen 
risico's berekenen. De overheid wi l 
de gezondheidszorg plannen en 
prioriteiten stellen. Werkgevers 
willen zich vrijwaren van economi-
sche schade, enzovoorts. 

Alvorens in te gaan op de inheren-
te problematiek voor de privacy 
zullen wij in de eerste plaats de eigen 
aard van medische gegevens en in 
het bijzonder van genetische 
gegevens moeten kennen. Wij zullen 
in de tweede plaats ingaan op de 
doelen die met het vastleggen van 
deze gegevens in de computer 
gediend kunnen worden. Wij zullen in 
de derde en laatste plaats ingaan op 
het vraagstuk van de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer in 
verband met de opgeslagen geneti-
sche informatie. 

Een eerste kenmerk van medische 
en genetische gegevens van een 
patiënt is, dat ze vaak heel uniek zijn 
en daarom moeilijk geheel te 
formaliseren. Dat wil zeggen: in maat 
en getal uit te drukken. Er is boven-
dien zelden sprake van een één-op-
één-koppeling tussen gegevens en 
ziekte. Er is immers een grote mate 
van variabiliteit van biotische 
processen en het niet kunnen 
beschikken over alle benodigde 
gegevens. Diagnose en therapie zijn 
niet tot het eind toe procesmatig te 
structureren en dus nooit volledig 
aan de computer over te dragen. 
Computers weten geen raad met het 
unieke en het individuele, met zaken 
die niet kunnen worden gekwantifi-
ceerd of gecodeerd. Dit leidt tot 
onzekerheid in de diagnostiek en 
voor een deel zelfs tot onvermijdbare 
fouten. 

Voor genetische gegevens gelden 
soortgelijke overwegingen. Worden 
medische gegevens vooral gebruikt 
voor diagnostiek en therapie, bij 
genetische gegevens hebben we in 
de gezondheidszorg met name met 
prognoses van doen en buiten de 
gezondheidszorg met vele maat-
schappelijke implicaties. Verder 
hebben genetische gegevens niet 
slechts met de persoon in kwestie te 
maken, maar ook met zijn verdere 
verwanten, zijn ouders, kinderen, 
broers, zusters en zelfs het verre 
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nageslacht. Dat is veelal bij medische 
gegevens niet zo. Een bij zowel vader 
als moeder aanwezige enkelvoudig 
recessieve erfelijke eigenschap, die 
bij geen van beiden tot uitdrukking 
komt, kan bij kinderen wel tot 
uitdrukking komen. De kring van 
geïnteresseerden in genetische 
gegevens is daarom ook veel groter 
dan bij medische gegevens. Ik wijs er 
nu reeds op dat het wetsvoorstel aan 
deze problematiek nauwelijks of geen 
aandacht besteedt. In zekere zin kan 
dat ook eigenlijk niet, omdat wij hier 
met nieuwe, zeer recente technische 
ontwikkelingen te maken hebben. Ik 
kom later op de problemen van deze 
boven de individuele persoon 
uitreikende gegevens terug. 

In vergelijking met medische 
gegevens komt er bij genetische 
gegevens nog iets bij. Genetische 
gegevens verouderen niet. Ze zijn 
voor iemands hele leven van belang 
en betreffen geheel of ten dele ook 
het nageslacht. 

Ik wil nu ingaan op de doelen van 
computergebruik voor medische en 
genetische informatie. Medische en 
genetische gegevens worden 
momenteel op grote schaal in 
computers opgeslagen. In handen 
van degenen die de patiënt of cliënt 
met raad en daad bijstaan, kunnen ze 
een prachtig hulpmiddel zijn. Maar 
deze in computers opgeslagen 
gegevens kunnen ook gebruikt 
worden voor doelen als epidemiolo-
gie, wetenschappelijk onderzoek of 
het formuleren en evalueren van 
gezondheidszorg. Daarbij kunnen 
zich grote gevaren voordoen. Bij 
voorbeeld computers in handen van 
degenen die een beleid voorstaan 
waarbij de mens tot niet meer dan 
een biotisch proces en een beperkte 
hoeveelheid kwantitatieve gegevens 
wordt gereduceerd, kan een maat-
schappij opleveren, waarin mensen 
tot nummers worden en waarbij 
getallen beslissen over hun toekom-
stig lot. 

Welke doeleinden kunnen zoal 
meer worden gediend, vooral met 
betrekking tot die genetische 
informatie? Allereerst dient de 
patiënt in geval van erfelijkheidson-
derzoek te weten wat de mogelijkhe-
den daarvan zijn en welke conse-
quenties daaraan verbonden zijn. 
Genetische gegevens opgeslagen in 
de computer kunnen gebruikt worden 
voor advisering, wetenschappelijk 
onderzoek, prioriteitenstelling 
enzovoort. De patiënt dient het recht 
te houden, zelf te beslissen over de 

gevolgen van de verkregen gegevens 
voor hemzelf. Wel moet hij beseffen 
dat gegevens van hem ook van 
betekenis kunnen zijn voor zijn 
verwanten. Dat is een punt waar het 
wetsvoorstel inzake genetische 
gegevens geen aandacht aan geeft 
en aan kon geven. De vraag is of de 
patiënt het recht heeft, de arts te 
verbieden om in bepaalde gevallen 
zijn genetische gegevens te gebrui-
ken voor advies aan zijn familie. De 
arts kan voor een ernstiger afweging 
komen te staan, naarmate het risico 
groter en de gevolgen ingrijpender 
zijn. Voorwaar een probleem met een 
privacybelang van de hoogste orde, 
waarop ik straks terugkom. Voor de 
arts kan zowel het doorgeven als het 
achterhouden van informatie 
juridische gevolgen hebben, die 
nodig in wetgeving dienen te worden 
geregeld. Vooral het doorgeven van 
genetische informatie komt in dit 
wetsvoorstel niet aan de orde. 

De patiënt kan ook zelf maatrege-
len nemen die voor zijn verwanten 
van niet geringe betekenis kunnen 
zijn. Bij voorbeeld het beschikbaar 
stellen van bepaalde genetische 
informatie aan een levensverzeke-
ringsmaatschappij kan consequenties 
hebben voor verwanten. 

Het tweede doel is dat gegevens 
van erfelijkheidsonderzoek kunnen 
worden vastgelegd. Momenteel 
worden ze in computers opgeslagen. 
Het is niet uitgesloten dat een 
genetisch centrum deze gegevens wil 
bewaren om ze te kunnen gebruiken 
voor wetenschappelijk onderzoek. Is 
voldoende gewaarborgd dat deze 
gegevens anoniem worden gemaakt? 
Ik vermoed dat dit mogelijk is. Indien 
dit het geval is, moet bovendien 
voorkomen kunnen worden dat deze 
gegevens via retrieval opnieuw 
persoonsgebonden kunnen worden 
gemaakt. Of die mogelijkheid is 
uitgesloten, is nog maar de vraag. 

De derde categorie doelen wordt 
gevormd door pensioenfondsen, 
ziektekostenverzekeraars en levens-
verzekeringsmaatschappijen. Zij 
zullen zeer geïnteresseerd zijn in alle 
informatie de cliënt betreffend, 
waarmee toekomstig risico kan 
worden berekend. Als verzekerings-
maatschappijen genetisch risico gaan 
mee wegen, zal dit hoge kosten met 
zich brengen en kunnen er zelfs 
verschillende groepen mensen 
worden uitgesloten. Ook hier is 
nadere wetgeving in verband met 
genetische gegevens dringend 
noodzakelijk, wil er geen eind komen 

aan alle solidariteit op het gebied van 
kosten in de gezondheidszorg. 
Soortgelijke wetgeving is ook nodig 
om werkgevers en overheid elk op 
hun eigen manier op een verantwoor-
de manier te laten omgaan met 
gevoelige genetische informatie, 
zonder dat de werknemer of de 
burger daarvan persoonlijke schade 
ondervindt. 

Wat betreft de overheid die zich 
bezighoudt met planning van 
gezondheidszorg, moet bovendien 
gewaarschuwd worden tegen een 
dwingend beleid dat aan de eigen 
vrijheid en verantwoordelijk van de 
burger voor zijn nageslacht tekort zou 
doen. Elke vorm van discriminatie 
moet daarbij worden voorkomen. 

Het volgende deel van mijn betoog 
betreft de privacy. In hetgeen tot nu 
toe besproken is, is — zo bleek meer 
dan eens — de privacy van elk mens 
in het geding. Wij worden met zulke 
nieuwe situaties geconfronteerd, dat 
de privacy van de patiënt niet meer 
gewaarborgd is door het beroepsge-
heim van de arts, wat een patiënten-
recht is. Het beroepsgeheim van de 
arts is in verschillende wetsartikelen 
geregeld. Maar de nieuwe technische 
mogelijkheden zorgen ervoor dat de 
arts onmogelijk de privacy van de 
patiënt ten volle kan waarborgen. Ik 
noemde dit verband het voorbeeld 
van de uitermate belangwekkende 
genetische informatie van verwanten. 

Het huidige wetsvoorstel biedt 
weinig waarborgen die rekening 
houden met het bijzondere karakter 
van de genetische gegevens. Het 
wetsvoorstel betreft de privacy van 
individuele personen. Maar wij zagen 
dat genetische gegevens juist voor 
meer dan één persoon van waarde 
zijn. Zij kunnen zelfs betekenis 
hebben voor achtereenvolgende 
generaties. Om misbruik van 
genetische informatie te voorkomen, 
zullen de doelen voor alle betrokke-
nen moeten worden omschreven. 
Vanwege de grote risico's dient 
registratie decentraal te geschieden 
en dient koppeling van gegevensbe-
standen met genetische informatie 
volstrekt te worden tegengegaan. 
Ook zouden genetische gegevens 
niet langer dan een bepaald aantal 
jaren mogen worden bewaard. Het 
liefst zien wij dat deze gegevens 
anoniem worden opgeslagen, waarbij 
de sleutel tot het bestand bij een 
vertrouwenspersoon dient te 
berusten. Dit is met medische 
gegevens op grond van deze wet 
gemakkelijk te realiseren. Overigens 
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kan een bepaalde bewaartermijn van 
de genetische informatie op gespan-
nen voet komen te staan met de 
wens, zulke gegevens voor weten-
schappelijk onderzoek langdurig te 
bewaren. Er dienen regels te worden 
opgesteld voor het opvragen van 
genetische gegevens binnen een 
familie, waarin erfelijk bepaalde 
ziekten of afwijkingen zijn geconsta-
teerd. Overigens is het verplicht 
ondergaan van erfelijkheidsonder-
zoek een aantasting van de privacy, 
evenals het zonder toestemming in 
computers opslaan van genetische 
gegevens over betrokkenen. 

Aanvullende wettelijke regelingen 
zullen nodig zijn om fraude of 
oneigenlijk gebruik van genetische 
gegevens te voorkomen. Maar dit 
vormt nog niet de grootste bedrei-
ging voor de maatschappij. Het 
gevaar schuilt veeleer in een 
geleidelijke legalisatie van het 
gebruik van genetische gegevens 
voor een ander doel, dan waarvoor zij 
werden verzameld. Zo'n legalisatie 
vindt plaats indien beleidsmakers, 
eventueel onbewust, onvoldoende 
zicht hebben op het effect van hun 
beslissingen. 

Alles wat ik tot nu toe gezegd heb, 
zal ik nu proberen in relatie te 
brengen met het voorliggende 
wetsvoorstel. Zoals de memorie van 
antwoord stelt, zal de registratie van 
medische gegevens moeten voldoen 
aan de algemene bepalingen van het 
wetsvoorstel. De memorie van 
antwoord stelt voorts dat voor 
opneming van medische gegevens in 
een registratie ingevolge artikel 7 
nadere regels gesteld zullen worden, 
die op termijn ook deel zullen 
uitmaken van de wet. In deze 
formulering schuilt onzekerheid over 
de termijn en de wijze waarop dit zal 
gebeuren. 

In antwoord op vragen onzerzijds 
wordt gezegd dat de bestaande 
normen van medische ethiek 
integraal hun weerslag zullen vinden 
in de wettelijke regeling, zoals 
bedoeld in de artikelen 11 tot en met 
14 en artikel 18. Ook worden 
aanvullende gedragscodes overeen-
komstig artikel 15 gesuggereerd. 

Mijnheer de voorzitter! Ik zou erop 
wil len wijzen dat in dit antwoord het 
onderscheid tussen medische en 
genetische gegevens niet is opge-
merkt. Genetische gegevens zijn 
medische gegevens, maar veelal zijn 
zij meer dan dat en ook anders van 
aard. De memorie van antwoord 
verwijst verder naar het terrein van 

de staatssecretaris van WVC. 
Inderdaad zal deze zich intensief 
moeten bezighouden met nieuwe 
ethische vragen. De verwijzing naar 
WVC op dit punt lijkt ons echter te 
gemakkelijk. Aanvullende wet- en 
regelgeving van het departement van 
Justit ie zal nodig blijken te zijn in 
verband met de juridische aspecten, 
die zich met de nieuwste ontwikkelin-
gen voordoen, zoals ik reeds eerder 
schetste. De ministers zeggen dat zij 
de toepassing van de wettelijke 
regeling met betrekking tot de 
medische gegevens zouden willen 
afwachten. Opnieuw meen ik dat 
hiermee niet alleen maar de medi-
sche gegevens bedoeld kunnen zijn. 
Als het gaat om genetische gege-
vens, is dit onvolledig. Daarom zal nu 
reeds ingezien moeten worden, dat 
er wel wetgevend moet worden 
opgetreden. Ik wijs erop, dat de 
voorzitter van de WRR professor 
Alberda een paar weken geleden, 
naar aanleiding van een rapport over 
de maatschappelijke en juridische 
gevolgen van erfelijkheidsonderzoek, 
hierop ook heeft gewezen en heeft 
gezegd dat de overheid hiervoor tot 
nu toe te weinig oog heeft. De 
overheid mag naar onze overtuiging 
op dit punt niet alleen opiniëren, 
informeren en discussie op gang 
brengen; de overheid kan zich, 
gegeven wat zich aan het ontwikke-
len is, niet onttrekken aan de 
noodzaak om te komen tot regelin-
gen met betrekking tot geheimhou-
ding en niet-geheimhouding ten 
aanzien van het gebruik van geneti-
sche kennis door verzekeraars, 
werkgevers enzovoort. Juist omdat 
deze genetische gegevens boven-
persoonlijk zijn, hebben zij geweldige 
maatschappelijke consequenties. De 
nadere memorie van antwoord gaat 
in het geheel niet in op de problema-
tiek van gebruik en misbruik door of 
voor anderen — de familie — dan de 
betrokkenen over wie gegevens zijn 
vastgelegd. Wel wordt gezegd: "Zo 
zullen gegevens als regel" — ik zou 
daarop de nadruk willen leggen — 
"niet zonder uitdrukkelijke toestem-
ming van betrokkenen aan familiele-
den mogen worden bekend ge-
maakt." Verderop wordt gezegd: " In 
het geval van erfelijkheidsonderzoek 
en -advisering pleegt ook eerst 
toestemming te worden gevraagd 
aan alle betrokken famil ieleden". Uit 
dit citaat — een verwijzing naar 
artikel 12 van dit wetsvoorstel — 
blijkt dat dit onmogelijk kan slaan op 
genetische gegevens, maar wel op 

medische gegevens. Het vragen van 
toestemming aan alle betrokken 
familieleden als het genetische 
gegevens betreft, is immers onmoge-
lijk en zelfs in bepaalde gevallen 
onzinnig. Als iemand bij voorbeeld 
overleden, dement of nog te jong is, 
kan dit toch onmogelijk opgaan? Het 
nageslacht kan al helemaal niet 
worden geraadpleegd, waarbij ik er 
nog maar aan voorbijga dat het erg 
moeilijk zal zijn, alle woonplaatsen 
van de familieleden op te sporen. 

Uit het gegeven antwoord blijkt dat 
nog veel te weinig is nagedacht over 
de juridische consequenties van 
genetische informatie van één 
persoon, die echter tegelijk vele 
verwanten aangaat. Dat is het nog op 
te helderen probleem. Dit blijkt 
opnieuw uit de nadere memorie van 
antwoord, waarin verwezen wordt 
naar de medische ethiek inzake 
geheimhouding. Overigens gaat het 
daarbij niet alleen om medici, maar 
ook om bij voorbeeld verzekerings-
maatschappijen en werkgevers. De 
argumentatie doet hier dus niet ter 
zake. Bovendien kan de genetische 
informatie van een persoon van 
zodanige aard zijn, dat de arts in 
gewetensnood komt indien hij die 
informatie niet doorgeeft aan 
verwanten. De vraag is ook of bij 
aanstellingskeuringen bekende 
genetische gegevens nog wel mogen 
worden verzwegen. Z'j kunnen 
immers vanwege de aard van het 
werk bepaalde gevaren en risico's 
aan het licht brengen. Ondertussen 
kunnen mededelingen daarover weer 
zeer bezwaarlijk voor derden zijn. 

Soortgelijke beschouwingen zijn te 
houden over genetische gegevens 
die aan verzekeringsmaatschappijen 
worden verstrekt. Zonder het met 
elkaar te wil len, kunnen wij in de 
praktijk met discriminatie en 
stigmatisering worden geconfron-
teerd. Vanwege de ontwikkeling van 
de ethiek wordt in de nadere 
memorie van antwoord het argument 
gebruikt dat regelend optreden zo 
niet onmogelijk dan wel zeer moeilijk 
is. Dit betekent dat de regering de 
door mij geschetste dreigingen niet 
voldoende ernstig neemt en de zaken 
op hun beloop wil laten. Door deze 
wetgeving zal aan de rechtsbescher-
ming van de burger niet voldoende 
aandacht worden gegeven. 

Ik kom tot de volgende conclusie. 
Eerder zei ik al dat dit wetsvoorstel 
voor ons aanvaardbaar is. Het is een 
eerste stap op de weg naar bescher-
ming van de privacy. Maar na 
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aanvaarding van dit wetsvoorstel 
zullen aanvullende regelingen nodig 
zijn om sturend te kunnen optreden, 
in het bijzonder wat de registratie van 
erfelijkheidsgegevens betreft. Een 
afwachtende houding van de 
overheid lijkt ons ongewenst. Dat 
overigens de memorie van antwoord 
en de nadere memorie van antwoord 
dit voortdurend schetsen, komt 
doordat naar onze overtuiging 
medische gegevens en genetische 
gegevens vereenzelvigd zijn. 
Genetische gegevens zijn echter 
meer dan medische. Het is dan ook 
opvallend dat artikel 7 deze categorie 
van persoonsgegevens niet apart 
noemt. Wij maken ons daar zorgen 
over en wachten met meer dan 
gewone belangstelling een reactie 
van het kabinet af. 

D 
De heer Talsma (VVD): Mijnheer de 
voorzitter! Het wetsvoorstel waarover 
wij vandaag spreken, kent een lange 
voorgeschiedenis. Al in de jaren rond 
1968, toen de plannen voor een 
nieuwe bevolkingstelling aan de orde 
werden gesteld, waren er in brede 
kringen grote aarzelingen te beken-
nen over de voorgenomen centrale 
persoonsregistratie. Dat gaf aanlei-
ding tot het instellen van een 
staatscommissie die na een aantal 
jaren tussentijds en later definitief 
rapporteerde. Dit leidde in 1981 tot 
een wetsontwerp en later verscheen 
er nog een wetsontwerp, gericht op 
een tijdelijke en voorlopige regeling. 
Op deze voorstellen werd veel kritiek 
geuit, ook door de Tweede Kamer in 
haar voorlopig verslag. De commis-
sie-Van der Grinten die zich met 
deregulering bezighield, had 
eveneens een negatieve visie. Een en 
ander leidde ertoe dat de behande-
ling niet werd voorgezet. De huidige 
minister van Justitie begon de 
voorbereiding van een nieuw 
wetsvoorstel door een werkcommis-
sie in te stellen, waarin medewerkers 
van beide departementen waren 
opgenomen. Verder was er een 
nuttig onderzoek van het WODC en 
ook het toen tot stand gebrachte 
Verdrag van Straatsburg bevatte een 
groot aantal regelingen die in dit 
verband als aantrekkelijk werden 
beschouwd. Het huidige wetsvoorstel 
is van dit alles het gevolg. 

Voorzitter! Ik wil hierbij graag de 
naam van de heer Zoutendijk 
noemen, jarenlang lid van deze 
Kamer en een groot aantal jaren 

daarvan voorzitter van de fractie van 
de VVD. Hij heeft vanaf het begin 
deze aangelegenheid vanuit zijn 
grote deskundigheid met kritische 
belangstelling gevolgd. In deze 
Kamer en daarbuiten heeft hij deze 
kwestie door middel van redevoerin-
gen en geschriften behandeld. 
Daarbij gaf hij aan welke de proble-
men zouden zijn van de steeds 
groeiende informaticavoorziening en 
de gevaren daarvan voor de persoon-
lijke levenssfeer. Hij gaf ook telkens 
de richting aan, waarin de oplossin-
gen zouden moeten worden gezocht. 
Op de oorspronkelijke plannen heeft 
hij gefundeerde kritiek geuit; aan de 
totstandkoming van het huidige 
wetsvoorstel heeft hij op verschillen-
de wijzen kunnen bijdragen. Ik heb 
begrepen dat het thans voorliggende 
ontwerp in grote lijnen zijn instenv 
ming heeft. Voorzitter! Zijn naam 
mag hier vandaag met ere worden 
genoemd. 

Het nieuwe voorstel is anders dan 
het eerste. Naar ons oordeel is het 
een stuk beter. Het begrip van de 
zelfcontrole komt er meer in naar 
voren. Het ontwerp dringt de 
sancties in de strafrechtelijke sfeer 
terug. Het sluit daarbij aan bij de 
inhoud van een rapport van de 
Teldersstichting, die ook in ander 
verband heeft bepleit om bij nieuwe 
regelingen niet steeds primair te 
denken aan strafrechtbepalingen, 
maar na te gaan of er niet op een 
andere manier tot handhaving kan 
worden gekomen. Wij menen dat het 
laatste hier op een gelukkige wijze is 
geschied. 

De taak van de Registratiekamer is 
niet meer regulerend en regelgevend, 
maar meer adviserend en toezich-
thoudend. Ook dat is een goede 
zaak. De wettelijke regeling is voorts 
beperkt tot het strikt noodzakelijke. 
Het onderscheid dat aanvankelijk 
aanwezig was tussen wel en niet 
automatische systemen, is vervallen. 
Er is, lang voor dit wetsvoorstel werd 
ingediend, door de minister-presi-
dent in 1975 een aanwijzing gegeven 
voor de rijksdienst, waaruit al een 
honderdtal regelingen is voortgeko-
men voor verschillende sectoren, 
gevolgd door bepaalde regelingen 
van provincies en gemeenten. Wij 
menen dat dit alles een goed 
voorbeeld kan worden genoemd van 
de wijze, waarop zelfregulering, ook 
al is zij maar voorlopig van aard, kan 
plaatsvinden. 

De huidige keuze, om eerst een 
regeling van de nadere uitwerking bij 

AMvB te doen plaatsvinden en die na 
een drietal jaren ervaring daarmee te 
doen volgen door een wet, vinden wij 
een zeer gelukkige. Op deze manier 
wordt een te veel en daardoor 
mogelijk ook verkeerd regelen 
voorkomen en kan men van de 
ervaringen in de praktijk met de 
nieuwe materie profiteren om waar 
nodig met aanvullingen te komen. Ik 
noem in dit verband het voorbeeld 
van Zweden, een land dat heel vroeg, 
al in 1973, een wettelijke regeling 
van de persoonsregistratie heeft 
vastgesteld. Deze bleek te uitvoerig 
om in de praktijk goed te kunnen 
werken. Men is daar inmiddels 
genoodzaakt, belangrijke vereenvou-
digingen in de wet aan te brengen. 

Natuurlijk zijn er nog heel veel 
vragen, die met het wetsvoorstel dat 
nu voor ons ligt, nog niet zijn 
opgelost. Wij menen dat de Registra-
tiekamer ook daarbij, vooral in de 
begintijd, een belangrijke taak kan 
hebben, door adviserend, richting 
gevend en aanwijzingen gevend op te 
treden. Er zijn heel veel vragen te 
stellen. De heer Wagemakers heeft 
er een groot aantal genoemd. Ik zou 
het merendeel daarvan willen 
verwijzen naar de praktijk onder 
leiding van de Registratiekamer. Ik 
vraag nu de aandacht van de 
bewindslieden voor slechts drie 
punten, die naar mijn mening toch 
vrij snel nadere aandacht behoeven, 
misschien zelfs wel voordat de wet in 
werking treedt. 

Ik noem als eerste het begrip 
"houder van een persoonsregistra-
t ie " . In het wetsvoorstel staat dat dit 
degene is die zeggenschap heeft 
over een persoonsregistratie, een 
betrekkelijk ruim begrip. Op vragen 
daarover heeft de minister gezegd 
dat dit waar het overheidsregistraties 
betreft in de eerste plaats de minister 
en op lager niveau gedeputeerde 
staten, respectievelijk b. en w. zullen 
zijn. Gelet op de belangrijkheid van 
de formulering citeer ik: 

"Bij de overheid moet voor het 
houderschap van een persoonsregi-
stratie daarom primair worden 
gedacht aan het bestuursorgaan dat 
op het betrokken terrein tot optreden 
bevoegd is. Op rijksniveau gaat het 
dus om een minister voor wat betreft 
zijn ministerie, met inbegrip van de 
daaronder ressorterende diensten, 
instellingen en bedrijven, maar ook 
om ambtenaren die krachtens 
wettelijk voorschrift eigen bevoegd-
heden uitoefenen, en zelfstandige 
bestuursorganen, die op tal van 
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terreinen actief kunnen zijn en lang 
niet altijd rechtspersoonlijkheid 
bezit ten." 

Voorts stellen de bewindslieden: 
"Daarnaast komt het voor dat de 

zeggenschap over een persoonsregi-
stratie berust bij een lagere instantie, 
hetzij omdat deze door het bevoegde 
orgaan uitdrukkelijk aan die instantie 
is toevertrouwd, hetzij omdat die 
zeggenschap in het maatschappelijk 
verkeer aan de taak en de werkzaam-
heid van die instantie verbonden 
wordt geacht. Dit laatste doet zich 
vooral voor bij diensten, instellingen 
en bedrijven, die onder verantwoor-
delijkheid van het betrokken bestuurs 
orgaan werkzaam zijn. Op gemeen-
telijk niveau valt in dit verband te 
denken aan een ziekenhuis, een 
bibliotheek of onderwijsinstelling, 
dan wel aan een waterleiding- of 
energiebedrijf. In al die gevallen 
wordt het voeren van een cliëntenbe-
stand in de praktijk zozeer gezien als 
een uitvloeisel van de eigenlijke taak 
van de betrokken instantie, dat zij in 
het maatschappelijk verkeer ook als 
de houder van dat bestand kan 
worden aangemerkt. Het feit dat een 
bestuursorgaan in algemene zin 
verantwoordelijk blijft, is dan niet 
meer beslissend." 

Mijnheer de voorzitter! Het lijkt mij 
toch gewenst dat deze tweedeling 
iets nader wordt geregeld. In de 
schriftelijke voorbereiding is sprake 
geweest van een gemeentelijk 
elektriciteitsbedrijf dat in zijn 
bestanden de namen van krakers had 
opgenomen, omdat zij aangesloten 
waren, waarvan de namen niet in het 
bevolkingsregister aanwezig waren. 
Vanuit de Tweede Kamer werd toen 
de vraag gesteld, of zo'n elektrici-
teitsbedrijf verplicht kan worden de 
gegevens aan bij voorbeeld een 
huisvestingsbureau in de gemeente 
door te geven. Het antwoord van de 
minister van Justitie was: structureel 
niet. "St ructureel" begrijp ik dan als: 
automatisch, zonder nader verzoek te 
ontvangen. Wel, zo meende de 
minister, met een slag om de arm, 
zou het kunnen als er een concrete 
vraag aan de dienst werd gericht en 
daar een redelijk belang bij betrokken 
was. 

Het lijkt mij toch gewenst dat wij 
nader bepalen of de bovenlaag als 
houder wordt aangemerkt dan wel de 
instantie met een zekere zelfstandig-
heid, die door het publiek in het 
maatschappelijk verkeer als de eigen 
instantie wordt beschouwd. Het lijkt 
mij erg ongelukkig als beide in de 

praktijk als houder kunnen worden 
aangemerkt. Dat kan bij veel 
goedwillenden — en waarschijnlijk 
ook bij minder goedwillenden — tot 
veel nodeloos geprocedeer en 
getwist aanleiding geven. 

Als tweede punt noem ik het 
vragen van inlichtingen uit overheids-
registers, geregeld in het derde lid 
van artikel 18, gevraagd door een 
andere overheidsinstantie. Ik vraag 
mij af welke instantie beoordeelt of 
de gegevens van de ene overheidsin-
stantie naar de andere moeten gaan. 
Dat is niet duidelijk geregeld. Wie 
beoordeelt of de vragende instantie 
een dwingende en gewichtige reden 
heeft en wie bepaalt in hoeverre de 
belangen van de geregistreerde niet 
evenredig worden geschaad? Is dat 
de vragende instantie of de instantie, 
die de gegevens verstrekt? 

Mijn derde punt betreft de 
eigendom van een bestand. In de 
memorie van antwoord stelt de 
minister dat er twijfel over is of een 
bestand voorwerp van eigendoms-
recht kan zijn. De vraag rijst dan of 
overdracht daarvan mogelijk is. In dat 
geval zal toch in ieder geval melding 
moeten plaatsvinden aan de 
Registratiekamer; misschien moet 
die kamer er zelfs wel mee instem-
men. Dat zou in ieder geval nader 
geregeld moeten worden in een 
AMvB. Op de vraag of een beslagleg-
ger houder wordt van een bestand 
als dat bestand zich bevindt onder de 
in beslag te nemen goederen, geven 
de ministers een ontkennend 
antwoord. Ik meen dat dat juist is. Zij 
zeggen voorts, dat een zodanig 
bestand ook niet onder een faillisse-
ment valt. Dat zie ik echter anders. 
De curator in een faillissement oefent 
alle rechten van de gefailleerde uit, 
behalve zijn hoogst persoonlijke 
rechten die thuishoren in het 
familierecht. Het lijkt mij dat een 
bestand niet tot de hoogst persoonlijk 
ke rechten van de gefailleerde 
behoort. Het gaat wel om hoogst 
persoonlijke zaken, maar van 
anderen. Het bestand zal dus wel 
onder het beheer van een curator 
komen. Ik zie hier alweer een taak 
voor de Registratiekamer om met de 
curator te regelen wat er moet 
gebeuren. Het bestand kan worden 
vernietigd. Wellicht zijn er mensen 
die er geld voor willen betalen. Als de 
Registratiekamer ermee instemt, 
moet dat kunnen. Het bestand zou 
ook in een archief kunnen worden 
opgeborgen en onder toezicht 
worden gesteld van een bewaarder. 

Mijnheer de voorzitter! Al voordat 
het wetsvoorstel in werking treedt, 
verdienen deze drie punten nadere 
beschouwing. 

De Registratiekamer krijgt een zeer 
belangrijke maar ook zeer moeilijke 
taak, vooral in de beginjaren, maar 
ook daarna. De voorzitter en de beide 
leden zullen van hoge kwaliteit 
moeten zijn. Dat geldt ook — 
misschien in iets mindere mate — 
voor de plaatsvervangende leden en 
de leden van de staf. Zij hebben een 
belangrijke en verantwoordelijke taak 
en beschikken zelfs over opsporings-
bevoegdheden. Dit nieuwe instituut 
zal vanaf het begin zo goed mogelijk 
toegerust moeten worden. De 
VVD-leden in de Tweede Kamer 
hebben twijfels geuit over de opzet 
van de Registratiekamer. Is die opzet 
inderdaad iets te beperkt? Het is in 
ieder geval nodig, flexibel te 
reageren op de blijkende behoeften. 
Als de opzet te kleinschalig is, zal 
men bereid moeten zijn tot uitbrei -
ding over te gaan. Juist in het begin 
zal de taak moeilijk zijn, waarbij met 
name de vraag aan de orde komt wat 
er wel en niet onder valt. Dat zal in 
de praktijk nader moeten blijken. 

Ik noem daarvan nu reeds het 
adressenbestand, dat hier al eerder 
ter sprake is gekomen. Het gaat hier 
om relatief zeer grote hoeveelheden 
bestanden, veel meer dan wat ik zou 
willen noemen de eigenlijke registra-
ties. De ministers zeggen op blz. 7 
van de nadere memorie van ant-
woord dat, voor zover die adressen-
bestanden in de persoonlijke of 
huiselijke sfeer zitten, zij niet onder 
de wet vallen, maar wel als zij in de 
commerciële sfeer zitten of bestemd 
zijn voor anderszins niet ongebruike-
I ij ke doeleinden. Moet nu iedere 
winkelier, iedere zakenman aan een 
nieuwe relatie deze schriftelijke 
mededeling van artikel 28 doen? Het 
is in deze tijd van het jaar gebruikelijk 
om aan relaties en klanten kerst- en 
nieuwjaarswensen toe te zenden. 
Moet dan een winkelier bij alle 
nieuwe klanten die hij het afgelopen 
jaar nieuw aan zijn zaak heeft weten 
te binden, daaraan toevoegen: 
Voorts maak ik u erop opmerkzaam 
dat u krachtens de wet thans met uw 
naam, voornaam, adres, telefoon-
nummer en uw in het afgelopen jaar 
bij mij behaalde omzet voorkomt in 
een door mijn onderneming aange-
legd registratiebestand? Het lijkt een 
beetje een dwaas voorbeeld, 
voorzitter, maar ik heb het gevoel dat 
als het in deze ruime zin van 
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toepassing zou worden verklaard, 
een belangrijk g'oter aantal van dit 
soort registratiesystemen nodeloos 
onder de nieuwe wet zullen vallen, 
waardoor het risico ontstaat dat er 
veel misnoegen en gemopper over 
deze nieuwe wet te horen zal zijn, 
hetgeen naar mijn mening niet nodig 
is en zeker ongewenst. Aangezien er 
enige maanden nodig zijn om deze 
wet in te voeren, zou het misschien 
goed zijn als de bewindslieden nu al 
stappen nemen om desnoods 
informeel te komen tot een voorlopig 
functioneren van de leden van de 
Registratiekamer, opdat zij nu alvast 
wat nadere uitwerkingen van de in te 
voeren wet ter hand kunnen nemen. 

Mijnheer de voorzitter! Ik vat 
samen. Het gaat om een belangrijke 
wetgeving op een nieuw belangrijk 
terrein. In het voorlopig verslag 
hebben wij al opgemerkt dat dit 
voorstel een goede en evenwichtige 
regeling geeft van een nieuwe 
materie waarvoor tot nu toe in het 
algemeen nog geen regeling 
bestond. Mijn fractie vindt het 
verheugend dat ook het bedrijfsleven 
en in het bijzonder de banken al druk 
doende zijn zich reeds nu op de 
nieuwe wet voor te bereiden, met 
name door het ontwerpen van eigen 
gedragscodes, een goede vorm van 
zelfregulering, die zij later aan de 
Registratiekamer kunnen aanbieden. 

Ik sluit af met één wens, voor de 
bewindslieden niet nieuw. Er ligt nog 
steeds ter ratificering het Verdrag 
van Straatsburg. Naar de bewindslie-
den ronduit erkennen is dat door vele 
andere werkzaamheden steeds wat 
achteruit geschoven. Ik zou nu toch 
de dringende wens op tafel willen 
leggen dat uiterlijk tegelijk met de 
inwerkingtreding van deze wet ook 
dit verdrag wordt geratificeerd. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

Voorzitter: Heijne Makkree l 

Aan de orde is de behandeling van: 
• het wetsvoorste l Wijz iging 

van de Organisat iewet sociale 
verzekering en enkele andere 
sociale verzeker ingswetten tot 
invoering van een sociaal-fiscaal 
nummer, nadere regeling van het 
gegevensverkeer tussen verze-
kerde, werkgever en uitvoe-
ringsorgaan en aanpassing van 
de geheimhoudingsbepal ingen 
(invoering sociaal-fiscaal 
nummer) (20854) 

De voorzitter: Door de Commissie 
voor sociale zaken en werkgelegen-
heid is een eindverslag uitgebracht. 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Franssen (CDA): Mijnheer 
de voorzitter! Ook ik stel vast dat de 
wijziging van de Organisatiewet 
sociale verzekering en enkele andere 
sociale verzekeringswetten tot 
invoering van een sociaal-fiscaal 
nummer, nadere regeling van het 
gegevensverkeer en geheimhou-
dingsbepalingen, onder heel 
bijzondere omstandigheden plaats-
vindt. Ik ben er overigens nog steeds 
van overtuigd dat de behandeling van 
dit wetsvoorstel, uitgaande van de 
ons bekende gegevens en feiten, 
voor 1 januari aanstaande moet 
plaatsvinden om al te grote risico's 
van ernstige vertraging te vermijden. 
Vertraging van de sofi-behandeling 
kan immers zeer nadelig werken voor 
vele bonafide belasting» en premie-
betalers. Het kan ook zeer nadelig 
zijn voor uitkeringsgerechtigden. Wat 
dat betreft is het artikel "Senaat" 
onder "Ten geleide" in de Volkskrant 
van donderdag 22 december j l . 
alleszins lezenswaard voor alle 
betrokkenen; kabinet, oppositie en 
regeringsfracties. Hierbij maak ik wel 
de aantekening die ook al door mijn 
politieke vriend Wagemakers is 
gemaakt, namelijk dat er één 
pertinente onjuistheid in staat — dan 
gaat het om de behandeling van de 
Wet persoonsregistraties — die 
mede debet was aan de problemen 
rondom het nu aan de orde zijnde 
wetsvoorstel. Dat de afhandeling van 
de WPR, die op 8 september 1987 in 
de Tweede Kamer werd aangeno-
men, hier pas vandaag aan de orde 
is, is een gevolg van de zeer lange 
tijd die het betrokken departement of 
de betrokken departementen namen 
voor de reacties op de schriftelijke 
inbreng van deze Kamer. Het is dus 
niet veroorzaakt doordat deze Kamer 
haar werk een jaar lang liet liggen. Ik 
neem aan dat de zojuist vertrokken 
minister hierop nog zal ingaan naar 
aanleiding van de opmerking die de 
heer Wagemakers hierover maakte. 
Deze staatssecretaris mag zich 
daarvan dan ontslagen achten. 

Mijnheer de voorzitter! Hoe dit 
alles ook zij, wij hebben het sofi-
voorstel in definitieve vorm sinds 1 
december ter beschikking. Dat de 
behandeling van de WPR daaraan 

vandaag toch nog voorafgaat, is 
zeker fraai, omdat de WPR het 
algemene kader en de gewenste 
zekerheden aan geregistreerden 
biedt. Overigens gaat de WPR 
conform artikel 54, lid 1, binnen zes 
maanden na afkondiging gefaseerd 
in werking in verband met de vereiste 
uitvoeringswetgeving en de instelling 
van de Registratiekamer, met 
uitzondering van de paragrafen 5, 6 
en 10. Die zullen nog een halfjaar 
later in werking treden, terwijl voor 
dan reeds bestaande registraties nog 
eens zes maanden beschikbaar 
blijven. (Zie de brief van de minister 
van Justitie, nr. 554/688.) Dit 
gegeven plaatst de formeel te 
verdedigen koppeling tussen WPR en 
sofi in een genuanceerd licht. In het 
sofi-wetsvoorstel is uiteraard 
gestreefd naar een zorgvuldige 
afstemming op de WPR. Daartoe zijn 
de hoofdlijnen van de WPR op het 
punt van aanleg en gebruik van 
persoonsregistraties ook in het nu 
aan de orde zijnde voorstel neerge-
legd in bepalingen die concreter op 
de praktijk van de sociale verzekering 
zijn toegesneden. Wat de geheim-
houding betreft, is er zelfs een 
verdergaande regeling met een 
gesloten stelsel van gegevensuitwis-
seling. 

Ook nu de WPR samen met het 
onderhavige wetsvoorstel per 1 
januari aanstaande in werking lijkt te 
kunnen treden, moet er tussentijdse 
reglementering door de uitvoerings-
organen worden gemaakt voor 
bepalingen van de WPR die later van 
kracht worden. Daartoe behoren de 
onzes inziens belangrijke bepalingen 
inzake kennisneming en eventuele 
correctie, alsmede die over de 
inhoud van een reglement. De 
minister van Justit ie wijst daar ook 
op in zijn eerder genoemde brief. Het 
was pas echt fraai geweest, wanneer 
de WPR ten minste een halfjaar voor 
de sofi-wet in werking was getreden. 
Als de bewindsman dat met mij eens 
is, rijst de vraag: waarom heeft men 
dan geen ander tijdspad gekozen? 

Tijdens de voor deze Kamer 
ongewoon moeilijk procedurele weg 
van dit wetsvoorstel naar deze 
plenaire behandeling is de SVR met 
zijn uitvoeringsorganen niet alleen 
van cruciale betekenis geweest, maar 
ook bekritiseerd, niet alleen in dit 
huis, maar ook daarbuiten. De 
CDA-fractie wilde niet in andermans 
(lees: de SVR) verantwoordelijkheden 
treden, ook al hebben de Staten-Ge-
neraal het primaat bij de wetgeving. 
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Dat zou ook niet hebben gepast bij 
onze opvatting over maatschappelij-
ke verantwoordelijkheden en 
overbelaste overheidsschouders in 
een verantwoordelijke samenleving. 
Wij achten de tripartiete raad met 
zijn deskundigen zeer wel in staat, dit 
te dragen; hoogstwaarschijnlijk doet 
deze raad dat beter dan de centrale 
overheid. De SVR heeft niet voor 
niets een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de voorbereiding van 
het onderhavige wetsvoorstel. 

De opvatting dat de uitvoering zich 
maar aan het beleid, in dit geval ons 
beleid, moest aanpassen, is op haar 
minst voor discussie vatbaar. 
Verstandig beleid dient ernstig 
rekening te houden met de mogelijk-
heden van de uitvoering binnen de 
gestelde termijnen. Wie dat niet 
doet, bezondigt zich echt aan 
bureaucratie! Overigens bestond en 
bestaat er hier noch aan de overzijde 
nauwelijks meningsverschil over de 
doelstellingen van het wetsvoorstel 
als zodanig. Het draagt bij tot een 
efficiëntere administratie, wat ook de 
dienstverlening aan de gebruiker van 
sociale verzekering verbetert. Ik denk 
aan snellere en betere verstrekkingen 
door verbeterde communicatie. Ik 
noem ook beter beheer en controle-
mogelijkheden en in het verlengde 
daarvan voorkomen en/of ontdekken 
van fouten en oneigelijk gebruik of 
zelfs misbruik door adequaat 
onderling berichtenverkeer. Dat 
laatste achten wij vooral van belang 
voor de meerderheid van de belas-
t ing- en premiebetalers die hun 
verplichtingen correct nakomen. Het 
als gevolg hiervan geraamde 
besparingsbedrag van ruim 500 min. 
structureel is niet niks, maar het is 
slechts een kwart van een totaalfrau-
de die op 2 mld. per jaar geraamd 
wordt. 

De SVR is al sinds medio 1986 in 
overleg met de bedrijfsverenigingen 
bezig met de regels voor de inrich-
ting en het gebruik van de verzeker-
denadministraties. Het is echter ook 
geen sinecure, een bestand van 6 
min. personen in te voeren en aan te 
passen. Dat men er in onderlinge 
samenwerking in is geslaagd, een en 
ander voor 1 januari aanstaande rond 
te krijgen, verdient grote waardering. 
Daarenboven is men er vergaand in 
geslaagd, de noodzakelijke reglemen-
teringen, in het bijzonder gericht op 
de privacybescherming, af te ronden. 
Want hoe eenstemmig men ook over 
de doelstellingen van dit wetsvoor-
stel moge zijn, de privacy van 

personen lijkt ook ons een nauwelijks 
of niet geheel af te schermen punt. 
Zelfs bij optimaal beschermde 
systemen blijken vindingrijke geesten 
of menselijke tekortkomingen 
inbraakkansen te bieden. Met 
wetsvoorschriften alleen is men er 
niet geheel zeker van dat een en 
ander 100% bescherming krijgt. Ik 
stel het op prijs, wanneer de 
bewindsman hieraan nog eens een 
algemene beschouwing wi l wijden. 

Ook wij hechten aan de optimale 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer, die door de voortschrij-
dende technische ontwikkeling der 
registraties sterker bedreigd wordt. 
WPR en sofi-wet kunnen die risico's 
zeker beperken. Adressenbestanden, 
gezondheidsgegevens, huishoudsa-
menstelling, schoolgegevens etc. 
vereisen de bescherming die ook dit 
wetsvoorstel zoveel mogelijk biedt. 

Mijnheer de voorzitter! De 
Federatie van bedrijfsverenigingen 
had al eerder per circulaire een 
model privacyreglement gedistribu-
eerd, maar niet alle bedrijfsverenigin-
gen zullen dat reglement per 1 
januari a.s. hebben vastgesteld. 
Daarom heeft het presidium van de 
SVR een circulaire doen uitgaan ter 
waarborging van een adequate 
privacybescherming. Deze circulaire 
houdt onder meer in dat gegevens-
verstrekking aan derden - tenzij 
anders vermeld, zoals de Rijksbelas-
tingdienst — niet mag voordat een 
privacyreglement door de bedrijfsver-
eniging is vastgesteld en door de 
raad is getoetst. Uit de aanpak van 
de raad spreekt onzes inziens grote 
zorgvuldigheid. Is de bewindsman 
dat met mij eens? 

Voorzitter! Nu de WPR toch nog 
tijdig de wettelijke basis voor 
privacybescherming kan bieden, zal 
de sofi-wet daarop voortbouwen en 
vanuit de volgende uitgangspunten 
zorg dragen voor: 
- de verzekerdenadministratie als 
persoonsadministratie; 
• het gebruik van het sofi-nummer 
voor sociale-verzekeringsdoeleinden; 
• de berichtenstroom tussen 
uitvoeringsorganen van de sociale 
verzekeringen enerzijds en werkge-
vers en werknemers anderzijds en 
• de verificatieprocedures bij de 
fiscus en de gemeenten. 

Over het laatstgenoemde punt 
werd overleg gevoerd met het 
ministerie van Financiën, dat 
inmiddels lijkt te zijn afgerond. Wij 
kunnen vandaag dus de laatste 
obstakels voor een tijdige invoering 

opruimen, maar daaraan voorafgaan-
de heb ik nog enkele meer specifieke 
vragen. Van de Bedrijfsvereniging 
voor Haven en aanverwante bedrijven 
Binnenscheepvaart en Visserij werd 
ook ons schriftelijk gewezen op het 
vervallen van artikel 12, lid 1 van de 
Ziektewet, artikel 11, lid 1 WAO en 
artikel 12, lid 1 van de WW. Daar-
mee zou de bestaansgrond komen te 
vervallen voor het Centraal Admini-
stratie Bureau van het Visserijbedrijf 
c a . te Umuiden in verband met het 
fictief werkgeverschap. Vanochtend 
kregen wij een brief als reactie van 
het departement op het schrijven van 
deze bedrijfsvereniging. Misschien 
wil de staatssecretaris deze nog eens 
nader toelichten, nu wij nauwelijks de 
gelegenheid hebben gehad om 
daarnaar te kijken. Ik heb in ieder 
geval begrepen dat de directe 
problemen voor deze bedrijfsvereni-
ging zijn opgelost en dat verheugt 
ons. 

Onder de privacygevoelige 
gegevens nemen de medische zeker 
een bijzondere plaats in, die bijzon-
dere zorgvuldigheid vereist. Ik wijs in 
dit verband op de artikelen 23 en 23a 
van dit voorstel maar ook artikel 7 
WPR besteedt daaraan bijzondere 
zorg. Gezien het gevoelige karakter 
van deze informaties, zou ik de 
staatssecretaris willen vragen ons 
dienaangaande nog eens zijn visie op 
de bescherming te willen geven. Het 
voorbeeldreglement van de Sociale 
verzekeringsraad bevat 21 paragra-
fen en 61 artikelen met een negental 
bijlagen. Daarnaast wordt de Wet op 
de Sociale Verzekeringsbank met 10 
artikelen uitgebreid. Ofschoon deze 
cijfers niet alles zeggen, mag men er 
wel uit afleiden hoe zwaar de 
Federatie van bedrijfsverenigingen 
aan haar privacybeschermende taken 
tilt. Wij hebben daar grote waarde-
ring voor. 

Van grote betekenis voor de 
privacy in verband met de in het 
wetsvoorstel opgenomen wijzigingen 
van de organisatiewet van de sociale 
verzekering is het geheel nieuwe 
hoofdstuk IVa met zijn artikelen 50a 
t /m 50n, waarbij de Tweede Kamer 
erop heeft gestaan om de algemene 
maatregelen van bestuur, waar 
genoemd, in het voorstel zelf op te 
nemen met de voor beide Kamers 
van de Staten-Generaal opgenomen 
termijn van 30 dagen. De wijze 
waarop de verstrekking van de 
gegevens, de geheimhouding en de 
strafbaarstelling in het genoemde 
hoofdstuk 4a plaatstvindt, geeft 
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onzes inziens overduidelijk aan dat 
ernaar gestreefd is, zowel de rechten 
als de plichten van de verzekerden 
optimaal te waarborgen. 

Bij de vorming van een eindoordeel 
over dit sofi wetsvoorstel zijn zowel 
het advies van de Voorlopige raad 
voor de persoonsregistratie als de 
toetsing van wetgevingsprojecten 
door de commissie-Hirsch Ballin 
uiteraard mede van belang. De 
voorlopige raad heeft naast het uiten 
van kritiek, waarmee zoveel mogelijk 
rekening is gehouden, geconcludeerd 
dat invoering van het sociaal-fiscaal 
nummer onontkoombaar is gewor-
den, gezien het belang van de 
verbetering van de uitwisseling van 
gegevens tussen de sociale en fiscale 
sector en gezien het feit dat het 
reeds op grote schaal gebruiken van 
het fiscale nummer in de sociale 
sector regelgeving noodzakelijk 
maakt. Wij zijn met de commissie-
Hirsch Ballin van mening dat het 
onderhavige wetsvoorstel op 
evenwichtige wijze rekening houdt 
met de uitgangspunten: 
- bevordering van een goede 
uitvoering bij zo goed mogelijke 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer; 
- goede afstemming van sociale en 
fiscale regelingen; 
• samenhang met het rijksoverheids-
beleid inzake het gebruik van 
administratienummers. 

Vrijdagavond 23 december 
ontvingen wij een afschrift van de 
brief van de SVR aan de staatssecre-
taris, waarin werd medegedeeld dat 
aan drie belangrijke randvoorwaar-
den is voldaan wanneer vandaag de 
WPR en de sofi-wet worden aange 
nomen. De derde voorwaarde, 
betreffende voorzieningen bij de 
Rijksbelastingdienst voor verificatie 
van persoonsgegevens volgens de 
voorschriften, zijn door de SVR op 21 
december vastgesteld, nadat men 
zich ervan heeft kunnen vergewissen 
dat die in maart 1989 beschikbaar 
zullen zijn. Daardoor kan de initiële 
vulling van de verzekerdenadmini-
stratie en het testen van die admini-
stratie als systeem per 1 januari 
1989 verantwoord beginnen, schrijft 
de raad. Wij zijn dat met de raad 
eens. Ook de circulaire die de 
privacybescherming tijdens de 
fasegewijze invoering van de WPR 
nader aanscherpt, werd reeds 
vastgesteld, zoals ik al opmerkte. 
Men kan dus aan de slag om deze 
geweldige operatie tot een succes te 
maken. Maar het zal heel wat van alle 

betrokkenen vragen. Door dit 
wetsvoorstel te steunen, werken wij 
er graag aan mee dat tot een 
afgeronde administratie 1989 
gekomen kan worden. Daarna zullen 
waarschijnlijk nieuwe belangrijke 
taken wachten in het kader van de 
belasting- en premiehervorming, ook 
al is opnieuw gebleken dat vereen-
voudiging van wetgeving niet 
gemakkelijk is. Billijkheid, rechtvaar-
digheid, doelstellingen en doelgroe-
pen vereisen vaak fi jnmazigheid, 
waarvan ook dit goede wetsvoorstel 
weer een voorbeeld is. De verfijning 
moet het wel eens van de deregule-
ring winnen. 

D 
De heer Hei jmans (VVD): Mijnheer 
de voorzitter! Ik begin de bijdrage 
van mijn fractie aan dit debat met 
een uiteenzetting van de motieven 
die ons tot het besluit hebben 
gebracht, het voorliggende wets-
ontwerp vandaag te behandelen. 
Hierbij komen, overigens in grote 
lijnen, de wat meer in het verleden 
liggende voorgeschiedenis van en de 
recente gebeurtenissen rond dit 
wetsontwerp ter sprake. 

Laat ik aanvangen met een 
constatering: het begin van alle 
narigheid — want zo mag ik het toch 
wel noemen — ligt in de veel te late 
indiening van het wetsontwerp, 
namelijk op 28 september. Dit late 
ti jdstip leidde tot een min of meer 
geforceerde behandeling aan de 
overzijde. Het leidt nu tot een te 
geforceerde behandeling in dit huis. 
Dat late tijdstip van indiening wordt 
de laatste weken wat verdoezeld 
door alles wat zich rond de sofi-wet 
heeft afgespeeld en zich nog steeds 
afspeelt. Daarom wil ik hierop met 
enige nadruk wijzen. Ik kom er 
overigens nog op terug. 

Uitgangspunt voor mijn fractie is 
vanaf het begin geweest dat uit een 
oogpunt van zorgvuldige wetgeving 
de Wet persoonsregistraties door dit 
huis moet zijn aanvaard, voordat wij 
zouden kunnen beginnen met de 
behandeling van de sofi-wet. Het 
gebeurt nu dakpansgewijze, maar het 
effect zal uiteindelijk hetzelfde zijn: 
eerst afwerking van de WPR, daarna 
van de sofi-wet. Toen het College 
van Senioren besloot om de WPR op 
24 januari te behandelen, heeft mijn 
fractie ingestemd om eraan mee te 
werken dat voor dezelfde datum het 
onderhavige wetsontwerp zou 
worden geagendeerd, ondanks de 

maning tot spoed van de staatsse-
cretaris die overigens een weinig 
consistente visie op de noodzaak van 
die spoed bleek te hebben. Een dag 
na het besluit van senioren kwam de 
Sociale verzekeringsraad in actie. Hij 
gooide een aantal argumenten op 
tafel en hij voegde er een dreigement 
aan toe. 

Kort en goed kwam het hierop 
neer. Omdat bij de behandeling van 
het wetsontwerp op 24 januari een 
vervuiling van het bestand dreigde, 
zou de verzekerdenadministratie een 
jaar moeten worden verschoven. Ik 
moet zeggen dat de aangevoerde 
argumenten van de SVR op mijn 
fractie weinig indruk maken, dit bij 
voorbeeld omdat de schatting van de 
hoeveelheid " vu i l " bleek te berusten 
op niet meer dan een gevoelen naar 
aanleiding van enkele telefoontjes. 
Bovendien waren er, zo werd gezegd, 
technische noch juridische argumen-
ten die zich tegen de datum van 24 
januari verzetten. Toen bleek dat dit 
huis bezwaren bleef houden tegen 
een meer vroegtijdige behandeling -
in gesprekken werd nog wel als 
compromis 10 januari genoemd, 
maar volgens de staatssecretaris zou 
de SVR hiermee evenmin akkoord 
gaan — kwam plotseling als een 
laatste dreigement Oort bijna als een 
duveltje uit het bekende doosje 
gezwiept: uitstel van de verzekerden-
administratie zou de belastingope-
ratie in 1990 op het spel zetten. 
Toegegeven, Oort was eerder 
genoemd, ook in de memorie van 
antwoord en de nota naar aanleiding 
van het eindverslag aan de overzijde. 
In de nota van de SVR 3/337 — een 
onderliggend stuk voor het te nemen 
raadsbesluit om de verzekerdenadmi-
nistratie al dan niet onder stoom te 
zetten — wordt hierover slechts het 
volgende gezegd: 

De Federatie (van Bedrijfsvereni-
gingen) is van mening dat vertragin-
gen in de afhandeling van de 
sofi-wet respectievelijk het op gang 
komen van de berichtenstroom 
Melding BV. geen positieve invloed 
zullen hebben op de mogelijkheden 
tot voorbereiding van de belasting-
hervorming (Oort). 

Voorzitter! Een dergelijke negatieve 
formulering in een nota, die ook nog 
drie weken na de genoemde nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
verscheen en die dus de meest 
actuele informatie moest bevatten, 
gaf ons geen aanleiding tot ongerust-
heid. Bovendien hoorde Oort niet tot 
de argumenten die de SVR als vurige 
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kolen op onze senatoriale hoofden 
probeerde te stapelen. Vorige week 
dinsdag bleek dat dit huis, om aan de 
bezwaren van de SVR tegemoet te 
komen, bereid was om de sofi-wet 
op 10 januari, ja zelfs op 3 januari te 
behandelen. Maar ook dit laatste 
voorstel stuitte af op de toch wel 
brute, bijna ultimatieve weigering van 
de voorzitter van de SVR. "Voor de 
eerste knal van het vuurwerk zult 
gi j . . ." Dit ook ondanks de medede-
ling van de computerdeskundige van 
het GAK in De Volkskrant van 17 
december: "Een paar dagen uitstel 
kan." Ook De Telegraaf bericht 
vandaag dat de organisaties van 
werkgevers die mening zijn toege-
daan. 

Toen knapte het bij de oppositie. Ik 
moet zeggen dat ik daar meer dan 
begrip voor heb, buiten beschouwing 
latend de merites van haar besluit 
om vandaag niet te verschijnen. Ik 
heb met aandacht geluisterd naar de 
opvattingen van de heer Steenkamp, 
als voorzitter van dit huis, hierover. 
Immers, in het standpunt van de 
raadsvoorzitter is geen enkele ratio te 
vinden. Een behandeling op 3 januari 
kan geen bestandsvervuiling 
veroorzaken, laat staan een signifi-
cante. 

Op dit punt aangekomen, wil ik aan 
de staatssecretaris vragen of en, zo 
ja, met welke graad van intensiteit, 
hij heeft geprobeerd om de SVR 
enige souplesse aan te praten. Ik ken 
eigenlijk zijn antwoord wel. " Ik heb 
geen enkel machtsmiddel om de raad 
te dwingen", zal hij zeggen. Dat weet 
ik, maar het laat onverlet dat hij zijn 
overredingskracht zou hebben 
kunnen aanwenden. En dat deze niet 
gering is, weten wij uit ervaring. Ik 
zou in dit verband de staatssecretaris 
ook willen vragen hoe hij enerzijds 
zijn optreden jegens ons en ander-
zijds zijn vrijblijvende houding ten 
opzichte van de SVR kan rijmen met 
de opmerking van de minister-presi-
dent tijdens de laatste algemene 
beschouwingen in dit huis: "Als er 
onverhoopt toch een vrij beperkte tijd 
beschikbaar is — dat moet een 
uitzondering zijn en mag beslist geen 
regel worden — dan zal er overleg 
moeten plaatsvinden over de vraag 
of het al dan niet verantwoord is tot 
behandeling over te gaan. Daar wil ik 
dus niet op afdingen." Vindt de 
staatssecretaris dat hij "over leg" 
heeft gepleegd? Zijn optreden in dit 
huis kreeg in elk geval contra-pro-
duktieve effecten. 

Mijnheer de voorzitter! Ik denk dat 

de kern van het probleem hierin ligt. 
Wie zijn specifieke verantwoordelijk-
heid naar inhoud verengt en daar-
door impliciet naar werkterrein 
verruimt, dreigt inbreuk te maken op 
andermans verantwoordelijkheid. Dat 
is onverantwoordelijk, omdat dan het 
dragen van gezamenlijke verantwoor-
delijkheid onmogelijk wordt. Dit heeft 
naar het oordeel van mijn fractie de 
SVR gedaan door zijn weigering, 
akkoord te gaan met een behande-
ling op 3 januari. Op het verschijnsel 
dat een benoemd orgaan, dat geen 
verantwoording behoeft af te leggen, 
de gekozen medewetgever een - ik 
durf het zo toch wel te noemen — 
ultimatum stelt, past slechts de 
gevleugelde woorden van de 
minister-president: eens, maar nooit 
meer. 

Waarom heeft mijn fractie 
toegestemd, het wetsontwerp 
vandaag toch te behandelen? Het is 
bekend dat wij zeer veel waarde 
hechten aan de belastingoperatie. 
Wij willen dan ook niet riskeren dat 
deze als gevolg of mede als gevolg 
van ons doen en laten in gevaar 
komt. Of dat gevaar in dit geval reëel 
aanwezig is, berust op een taxatie, en 
een inschatting onttrekt zich nu 
eenmaal aan een op rationele 
grondslagen stoelende kwantifice-
ring. Kort en goed: mijn fractie wilde, 
nadat er uitvoerig over was gespro-
ken, het risico niet nemen. Hier komt 
uiteraard bij dat ook het tegengaan 
van fraude vertraging zou krijgen, 
wanneer de verzekerdenadministratie 
een jaar naar achter zou worden 
geschoven. Ook hier kom ik nog op 
terug. 

Onverlet bleef desalniettemin de 
voorwaarde van tenminste een 
gelijktijdige behandeling van de 
WPR. Bovendien moest de vraag 
worden beantwoord of een agende-
ring van de sofi-wet tussen kerst en 
nieuwjaar zou voldoen aan de eisen 
van zorgvuldigheid. Het kost mij geen 
moeite, evenmin als het de heer 
Franssen moeite heeft gekost, om op 
deze laatste vraag met een volmon-
dig " j a " te antwoorden. Een vergelij-
king met de Harmonisatiewet gaat 
dan ook niet op. Deze werd immers 
slechts een week eerder door de 
overzijde aangenomen en op het 
moment dat dit huis die wet behan-
delde, ontbraken nog relevante 
stukken. De Tweede Kamer heeft de 
sofi-wet — nogmaals: na een wat 
geforceerde behandeling - op 1 
december aanvaard. Ongeveer vier 
weken geleden dus. Alle kamerstuk-

ken hebben ons bereikt. Ik herhaal 
dat de agendering op 24 januari 
slechts samenhing met de behande-
ling van de WPR op die dag. 

Dat voor de sofi-wet geen 
schriftelijke voorbereiding heeft 
plaatsgevonden, is een besluit van de 
Commissie sociale zaken, dat werd 
ingegeven door het feit dat alle 
trammelant van de laatste weken 
zo'n procedure wel erg weinig 
zinvolle mogelijkheden liet. Maar dit 
staat los van de omstandigheid dat 
de tijd voor het bestuderen van het 
ontwerp — zij het aan de krappe kant 
— toch wel aanwezig was. Wij 
hebben het heel vaak veel erger 
meegemaakt. 

Gezien de inzet van het pokerspel 
— want dat was het toch geworden 
— en gezien de positieve invulling 
van de randvoorwaarden, besloot 
mijn fractie weliswaar de zwakste — 
of in feite toch niet — maar in elk 
geval de meest wijze te willen zijn. 

Voorzitter! Het is bekend dat de 
SVR op 1 5 december jongstleden de 
beslissing over het aanleggen van 
noodverbanden uitstelde tot 21 
december, wanneer zekerheid was 
verkregen over de agendering van 
het wetsvoorstel door de Eerste 
Kamer. Een merkwaardige beslissing, 
omdat voor dit huis een van de 
voorwaarden voor behandeling was 
dat de raad tot het aanleggen van die 
noodverbanden zou hebben besloten. 
En zo gingen wij krijgertje spelen. 

Ik vraag mij af waarom op die 
vijftiende geen geclausuleerde 
beslissing is genomen; een " ja , 
tenzi j" of voor mijn part een "neen, 
mi ts" . Dat zou ons huis in ieder geval 
enige zekerheid hebben gegeven, zij 
het dat dit niet van doorslaggevende 
betekenis was. Gaat het hierbij om 
psychologisch of bestuurlijk onbegrip 
of gaat het om "kinnesinne"? 

Wie dit laatste woord in de mond 
neemt, plaatst zich op de drempel 
van het duistere rijk van speculaties 
met zijn vele dwaalwegen. Ik beperk 
mij dan ook tot enkele feiten, in de 
hoop dat de staatssecretaris straks 
op de verbanden tussen die feiten zal 
kunnen en willen ingaan. Het is 
bekend dat de bedrijfsverenigingen 
destijds nogal hebben tegengestrib-
beld toen zij het verzoek kregen een 
verzekerdenadministratie in te 
richten. Het was in de tijd dat de 
stelselherziening uitvoeringstech-
nisch moest worden voorbereid en 
het werd allemaal een beetje veel 
van het goede. Tussen haakjes: niet 
alleen van die kant werden bezwaren 
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geuit, zij het op andere gronden. Ik 
herinner mij dat mijn toenmalige 
fractievoorzitter, Zoutendijk, aan de 
staatssecretaris indringende vragen 
heeft gesteld en dat de bewindsman 
een hele kluif heeft gehad aan de 
beantwoording daarvan. 

Enkele weken voordat die stelsel-
herziening in dit huis werd behan-
deld, sprak professor Breevoord -
een erkend deskundige op het gebied 
van de automatisering — op de 
jaarvergadering van de Federatie van 
bedrijfsverenigingen. Op dat moment 
was de datum van invoering van de 
verzekerdenadministratie nog 1 
januari 1987. Breevoord hield de 
bedrijfsverenigingen toen voor dat zij 
te defensief waren. Zij moesten 
zeggen: "heer staatssecretaris, wat 
U nu vraagt is niet zinnig haalbaar en 
is in strijd met de meest fundamente-
le eisen van zorgvuldigheid en 
betrouwbaarheid bij het ontwikkelen 
van nieuwe systemen." 

Dit was nadat de staatssecretaris 
voor de eerste en enige keer tot nu 
toe — dit was overigens al twee jaar 
eerder gebeurd, namelijk in april 
1985 — de SVR een aanwijzing voor 
de inrichting van de verzekerdenad-
ministratie had gegeven. Je zou bijna 
van rebellie spreken! Professor 
Breevoord is lid van de SVR; dit voor 
een goed begrip van de situatie. 

Wanneer dan later blijkt dat, 
hoewel de ingangsdatum twee jaar is 
verschoven, de staatssecretaris op 
zijn beurt zijn huiswerk — zijn 
wetsvoorstel dus — nog niet op tijd 
klaar heeft, zijn irritaties begrijpelijk. 
Dit te meer omdat de stuurgroep 
voor het project medio 1987 startte. 
In die stuurgroep zaten ambtenaren 
van Sociale Zaken en het departe-
ment kon dus van dag tot dag op de 
hoogte zijn van de vorderingen en 
van de krimp in de tijd die resteerde 
voor wetgeving. Die irritaties van de 
raad dienen zich echter te richten op 
de Nieuwe Uitleg en ze moeten niet 
aan het Binnenhof worden geadres-
seerd, zeker niet op de manier 
waarop dit vorige week is gebeurd. 

Voorzitter! Niet vrij van ironie is het 
feit dat dit alles zich afspeelt rond 
een wetsvoorstel dat niet omstreden 
is en dat dan ook met overgrote 
meerderheid aan de overzijde is 
aanvaard. Mij heeft tot nu toe geen 
verzoek bereikt om ons ertegen te 
verzetten. Dit is toch wel opvallend 
bij een gevoelige materie als deze. 

De sofi-wet werkt aanvullend op 
de WPR. Zij is als het ware een 
nadere specificatie, een "toescher-

p ing" van deze wet op het gebruik 
van het sociaal-fiscaal nummer. 

De Tweede Kamer heeft bovendien 
enkele amenderingen ten goede 
aangebracht. Ik noem het tenminste 
jaarlijks geven van een overzicht aan 
degenen die in de administratie zijn 
opgenomen, het schild van het 
"redelijkerwijze we ten" voor 
verzekerden en uitkeringsgerechtig-
den en het aan de Staten-Generaal 
voorleggen van de algemene 
maatregel van bestuur voor het 
verstrekken van gegevens voor 
wetenschappelijk onderzoek en 
statistiek. Wat het laatste betreft is 
de sofi-wet een aanzienlijke verbete-
ring ten opzichte van de belasting-
wetgeving, waarin is bepaald dat een 
ministeriële beschikking hiervoor 
voldoende is. En ook daar leven wij al 
enkele jaren in vrede mee. 

Ik breng in herinnering dat de 
Sociale verzekeringsraad en de 
staatssecretaris op het standpunt 
stonden dat de WPR in werking 
moest zijn getreden voordat het 
sofi-nummer zou kunnen worden 
ingevoerd. De Sociale verzekerings-
raad heeft zich op dit punt — het was 
een van de drie randvoorwaarden 
voor het starten van de verzekerde-
nadministratie — soepel opgesteld 
en was bereid, nu de relevante 
artikelen van de WPR pas medio 
1989 in werking kunnen treden, 
"noodverbanden" aan te leggen: 
voor het nog ontbrekende toezicht 
van de Registratiekamer; voor het 
nog ontbreken van de wettelijke 
verplichting om privacyreglementen 
aan te nemen — dit zowel voor de 
uitvoeringsorganen als voor de 
publiekrechtelijke organen buiten de 
sociale verzekeringswereld — en ten 
slotte voor de rechtsbescherming. 
Die "noodverbanden" zijn op het 
allerlaatste nippertje, op 21 decenv 
ber, gelegd. 

Toch rijzen er in dit verband wel 
enkele vragen. Waarom wordt in de 
reeds genoemde nota van de Sociale 
verzekeringsraad 3/337 gesproken 
van een "zo veel als mogelijk" 
tegemoet komen om de gaten te 
vullen die vallen tot de inwerkingtre-
ding van de betrokken artikelen in de 
WPR? En is de mededeling in 
dezelfde nota, dat het presidium 
"veronderstelt" dat een beroep op 
de rechter kan worden gedaan, een 
formulering die voldoende handen en 
voeten heeft? 

In het verlengde van deze vragen, 
voorzitter, zou ik graag van de 
staatssecretaris willen weten, welke 

staatsrechtelijke betekenis moet 
worden gegeven aan de door hem in 
zijn brief van 8 december aan de SVR 
gedane mededeling, dat hij zich 
politiek verantwoordelijk acht voor de 
inwerkingtreding van de verzekerden-
administratie op 1 januari, zonder 
dat aan de door de raad gestelde 
randvoorwaarden geheel is voldaan. 
Gaat het hier in feite niet om een 
volstrekt overbodige mededeling? 

Ik zou de staatssecretaris nog 
enkele vragen willen stellen over de 
betekenis van de "noodverbanden" 
en dan speciaal in relatie tot de 
procesgang. Is mijn conclusie juist 
dat de verzekerdenadministratie, 
omdat geheel of nagenoeg geheel 
1989 nodig zal zijn voor de invulling 
ervan, het volgende jaar nog niet 
operationeel wordt? Gebeurt de 
acceptatie pas wanneer het somme-
tje jaaropgave 1988 + MBV = 
jaaropgave 1989 blijkt te kloppen? 
Dan zijn wij reeds enkele maanden in 
1 990 en dan zijn de relevante 
artikelen van de WPR al een tijdje in 
werking. 

Is het juist dat het gebruik van de 
verzekerdenadministratie, dus ook de 
toegankelijkheid van de gegevens 
voor andere uitvoeringsorganen, dan 
pas in werking treedt? Wie heeft tot 
die datum inzage in de gegevens? 
Zijn dat alleen zij die deze moeten 
intoetsen? Of zijn deze toch al 
beschikbaar dan wel bereikbaar voor 
derden? In verband hiermee staat 
mijn vraag wanneer de verzekerden 
en uitkeringsgerechtigden voor het 
eerst een overzicht van hun in de 
administratie opgenomen gegevens 
krijgen. Gebeurt dit successievelijk of 
in één klap, na acceptatie van het 
systeem? Hiermee hangt, denk ik, het 
tijdstip samen waarop de rechtsbe-
scherming actueel wordt. 

In dit verband wil ik nog een 
andere vraag aan de staatssecretaris 
stellen. Waarop baseert hij zijn 
mededeling dat de verzekerdenadmi-
nistratie in 1989 330 min. netto zal 
opbrengen als gevolg van de 
bestrijding van fraude? Naar mijn 
mening is die opbrengst nul komma 
nul cent. Dit is mij van de kant van 
het GAK bevestigd. Immers, het 
volgende jaar wordt de administratie 
alleen ingevuld en is zij — ik heb het 
al gezegd — nog niet operationeel. Ik 
sluit natuurlijk niet uit dat de opgave 
van het sofi-nummer enige preven-
tieve werking zal hebben. Dit neemt 
overigens niet weg dat een verschui-
ving met een jaar het structurele 
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effect van de gehele operatie ook 
met een jaar zal vertragen. 

De becijferingen van de staatsse-
cretaris zijn aan de overzijde in twijfel 
getrokken. De woordvoerders 
noemden ze daar met een mooi 
woord "tentat ief" . Voorzitter! Vanuit 
mijn wantrouwen tegen cijfermatige 
toekomstkijkerij, zeg ik: er zijn 
voorspellers — en daar horen het 
CPB maar ook de weerman bij — die 
met enig aplomb zeggen hoe het 
straks zal zijn. Je kunt er echter met 
een redelijke zekerheid tot overleven 
vergif op innemen dat het allemaal 
niet uitkomt. Ik behoef de staatsse-
cretaris maar te herinneren aan zijn 
voorspelling over de financiële 
effecten van de stelselherziening. 
Natuurlijk hecht mijn fractie er zeer 
aan, dat fraude wordt aangepakt; de 
door de staatssecretaris genoemde 
bedragen relativeert zij echter 
vooralsnog. 

Voorzitter! Het is mij opgevallen 
dat de redactie van het geheimhou-
dingsartikel 50g veel stringenter is 
dan de formulering van de geheim-
houdingsbepalingen in de door ons 
onlangs aangenomen "Stroomli j -
ningswet" die dezer dagen onder 
nummer 572 in het Staatsblad stond. 
Kan de bewindsman zeggen, waarom 
in de sofi-wet is afgeweken van deze 
formulering? Hadden de artikelen in 
de wet van 1 december niet een 
zelfde redactie kunnen of moeten 
hebben, al was het alleen maar om te 
stroomlijnen? Of bestonden hier 
bezwaren tegen? 

Aan de overzijde is uitvoerig 
gepraat — er is zelfs een motie over 
aangenomen — over een koppeling 
tussen de bestanden van de toekonv 
stige GBA en die van de sociale 
verzekeringen. Er is ook gesproken 
over de wenselijkheid, het A-nummer 
hetzelfde te laten zijn als het 
sofi-nummer. Dit zou dan het 
"sof ia-nummer" moeten worden. Je 
zou hiervan echter een anagram 
kunnen maken en kunnen komen tot 
"asof i -nummer". Dat doet dan 
denken aan het Griekse "asophos": 
niet wijs, niet verstandig. Ik ben van 
mening dat het inderdaad niet zo 
verstandig is, nu al te speculeren 
over wat er straks moet gebeuren. Ik 
ben het helemaal met de staatsse-
cretaris eens dat een afwachtende 
houding voorlopig de voorkeur 
verdient. Er zijn nu eenmaal verschil-
len in benadering tussen — om het 
maar heel zwart-wit te zeggen — 
technocraten en ethici. Meer 
duidelijkheid over de gevolgen van 

een dergelijke koppeling is dan ook 
een eerste vereiste. Ik besef dat ik 
mij enigszins op het terrein van het 
vorige wetsontwerp begeef, als ik 
stel dat het op zichzelf niets bijzon-
ders is, opgenomen te zijn in een 
administratie. Dat begint al met het 
op de lat laten schrijven bij kruidenier 
of kroegbaas, een administratieve 
handeling. En kregen wij onlangs niet 
een kerstkaart van een overigens 
uitstekend Haags restaurant, 
doodeenvoudig omdat wij nu 
eenmaal op een lijst staan? De 
handadministratie maakt steeds 
vaker plaats voor een administratie 
op een mini- of personal-computer. 
Zo kan de tandarts op zijn scherm 
zien hoeveel vals en hoe weinig echt 
de patiënt meedraagt, de dokter kan 
zien of de blinde darm naar links of 
naar rechts kronkelt en de kapper 
welke shampoo de geachte clientèle 
gebruikt. Dit alles wordt pas eng, 
wanneer de bestanden grijs — dus 
buiten de wettelijke bescherming en 
ongereglementeerd — zouden 
worden gekoppeld. Laten wij daarom 
de uitwerking van de WPR afwach-
ten, alvorens in het bijzonder de 
overheid het voortouw neemt, bij 
voorbeeld door sofia te verwekken. 

Aan de staatssecretaris stel ik nog 
de volgende vraag, die minder 
onnozel is dan op het eerste gezicht 
misschien lijkt. Zij ligt in het verleng-
de van de opmerking die ik zojuist 
maakte. Heeft de staatssecretaris, de 
SVR of wie dan ook, ergens een 
potje met virus staan of een pondje 
buskruit in voorraad om het hele 
bestand op te blazen wanneer wij een 
herhaling van mei 1940 zouden 
beleven? Een bescherming tegen een 
bezetter tref ik bij de veiligheids-
maatregelen in het onderhavige 
wetsontwerp niet aan. Of wordt 
zoiets elders geregeld? Ik kan mij 
voorstellen dat het moeilijk is, nader 
op dit aspect in te gaan, juist om 
redenen van veiligheid. Als de 
staatssecretaris zegt dat hieraan is 
gedacht en dat maatregelen zijn 
genomen, dan ben ik tevreden. 

Ten slotte vraag ik de staatssecre-
taris of het juist is dat ook voor de 
volksverzekeringen een verzekerde-
nadministratie wordt overwogen. De 
stukken voor de Tweede Kamer 
gaven mij hier geen duidelijk 
uitsluitsel over. Of kan straks nauwer 
dan voor de werknemersverzekerin-
gen mogelijk is, worden aangesloten 
bij de GBA? Als ik het goed zie, is 
voor de AOW als extra handeling 
alleen een administratie nodig voor 

niet-verzekerde tijdvakken. Hiervoor 
bestaat sinds jaar en dag het Bureau 
beperkte registratie van de Sociale 
verzekeringsbank. Moet een kind bij 
zijn geboorte in een administratie, 
omdat het wellicht straks zelf 
kinderen zal krijgen? 

Voorzitter! Mijn fractie zal het 
wetsontwerp graag steunen, als de 
gestelde vragen ten minste naar 
tevredenheid beantwoord zijn. Ik 
weet dat ik wat harde opmerkingen 
heb gemaakt aan het adres van de 
staatssecretaris, maar ik meen dat 
wij toch zo met elkaar moeten 
kunnen omgaan. Persoonlijk wens ik 
hem dan ook het komende jaar veel 
"soph ia" toe - veel wijsheid — en 
hem en zijn gezin veel geluk. 

D 
De heer Barendregt (SGP): 
Mijnheer de voorzitter! Deze Kamer 
vergadert vandaag op een blijvend 
ongebruikelijke datum, met een 
ongebruikelijke absentie en, jammer 
genoeg, ondereen niet-ongebruikelij-
ke druk. Die druk is afkomstig van 
vele kanten. Zo heeft de regering op 
deze Kamer zware druk uitgeoefend 
om het nu geagendeerde wetsvoor-
stel nog dit jaar te behandelen. 
Daarbij is de regering weer onder 
druk gezet door de SVR, die grote 
problemen op zich af zag komen als 
het sofi-nummer niet op 1 januari 
wettelijk zou zijn geregeld. Lange tijd 
bestond er over de noodzaak daarvan 
onzekerheid en nog steeds heerst er 
een verdeelde opvatting over de 
noodzakelijke afhandeling voor het 
einde van dit jaar. Uiteindelijk heeft 
een meerderheid in deze Kamer 
toegegeven aan de uitdrukkelijke 
wens van de regering om het 
wetsvoorstel vandaag te behandelen. 

Hoewel de SGP door zich demo-
cratisch noemende partijen zo nu en 
dan wordt afgeschilderd als een 
a-democratische partij, heeft zij zich 
niet gedistantieerd van een behande-
ling die door een meerderheid in 
deze Kamer werd gewenst. Daar 
komt nog bij dat wij vandaag 
tegemoet komen aan een uitdrukke-
lijke wens van de Tweede Kamer, in 
het bijzonder de fractie van de PvdA 
in die Kamer, om het sofi-nummer 
niet eerder in te voeren dan nadat 
het wetsvoorstel inzake de persoons-
registratie tot wet zou zijn verheven. 
Een motie van de PvdA daaromtrent 
zweeft tijdens dit reces rond in de 
Tweede Kamer en boven de regering. 
Deze Kamer voldoet vandaag aan de 
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uitdrukkelijke wens van de PvdA door 
het wetsontwerp inzake de persoons 
registratie zelfs voorafgaand aan de 
sofi-wet af te handelen. Wij hebben 
ons vanaf het begin achter deze 
volgorde gesteld en zijn de fractie 
van de PvdA in de Tweede Kamer 
dan ook erkentelijk voor haar 
initiatief. 

De invoering van het sofi-nummer 
is in de Tweede Kamer met een 
overgrote meerderheid aanvaard en 
het ziet ernaar uit dat de aanwezige 
leden van de Eerste Kamer vandaag 
unaniem dit wetsvoorstel zullen 
aanvaarden. Dit zal de regering 
deugd doen maar de noodzaak van 
de voorgestelde wetgeving ligt in de 
grond van de zaak in de ondeugd die 
in ons allen woont. Deze wetgeving is 
gericht op het bestrijden van de 
menselijke ondeugd die in de Tien 
Geboden van Gods Wet wordt 
verboden. Het achtste gebod luidt 
immers: Gij zult niet stelen. In de 
Heidelberger Catechismus wordt dit 
gebod nader geconcretiseerd. Daarin 
wordt niet alleen het stelen veroor-
deeld maar ook alle gierigheid, alle 
misbruik en verkwisting van gaven. 
De overheid als Gods dienaresse is 
verordend uit oorzaak van de 
verdorvenheid van het menselijke 
geslacht opdat de ongebondenheid 
der mensen bedwongen worde en 
dat alles met goede orde onder de 
mensen toega. 

De staatssecretaris heeft in de 
Tweede Kamer de noodzaak van het 
sofi-nummer in deze zin verklaard 
maar heeft de principiële overwegin-
gen, door mij genoemd, tot nu toe 
onbesproken gelaten. Gelukkig is er 
nog een Eerste Kamer, waarin de 
regering alsnog op deze principiële 
kant van het wetsvoorstel kan ingaan. 
Wij wachten zijn reactie af. 

Naast de bestrijding van misbruik 
en oneigenlijk gebruik van uitkerin-
gen en toeslagen, bestaat het 
voornemen om de administratieve 
gegevens van zes miljoen mensen te 
bundelen en daarmee een inzicht te 
krijgen in de verhoudingen tussen 
werkgever, werknemer en uitvoe-
ringsorgaan. Het is een gegevensbe-
stand dat zeer omvangrijk zal zijn 
maar ook door de geschatte één 
miljoen mutaties per jaar een bron 
van gegevens zal opleveren die een 
beter zicht op de ontwikkeling van de 
arbeidsmarkt geeft. Een vraag die 
zich hierbij opdringt, is of het 
sofi-nummer ook een bijdrage kan 
leveren aan het opschonen van het 

werklozenbestand. Dat zou een 
bijkomend voordeel kunnen zijn. 

Naast de voordelen van een 
betrouwbare registratie bestaan er 
vele bedenkingen tegen een "ver-
nummerde" samenleving waarbij de 
privacy van de burger in gevaar 
komt. Dat gevaar doet zich voor als 
verschillende admmistratienummers, 
die voor verschillende doeleinden 
worden gebruikt, samengevoegd 
worden in één dossier. Van vele 
zijden is bij de behandeling in de 
Tweede Kamer op deze ongewenste 
ontwikkeling gewezen en de regering 
op het hart gebonden, niet tot 
verdere concentratie van persoons-
gegevens over te gaan. De staatsse-
cretaris heeft hierop min of meer 
ontwijkend gereageerd in die zin, dat 
hij die vraag nog niet kon beantwoor-
den, omdat er eerst een zorgvuldige 
afweging zou dienen plaats te 
vinden. Wat moet er dan tegen 
elkaar worden afgewogen, zo vraag 
ik hem. Welke factoren en elementen 
zullen daarbij worden betrokken? 

De staatssecretaris heeft gesteld 
dat er op dit moment geen behoefte 
bestaat aan een nader onderzoek 
naar mogelijkheden tot integratie. 
Welke motieven kunnen of zullen er 
moeten zijn alvorens er wel behoefte 
ontstaat aan een nader onderzoek? 

Gelezen de terminologie die de 
staatssecretaris in de Tweede Kamer 
hanteerde, bekruipt mij de vrees dat 
wij bij de aanvaarding van dit 
wetsvoorstel in feite de eerste stap 
zetten op de weg die leidt naar een 
volledige integratie van alle bestan-
den. Ik weet, vrees is een slechte 
raadgeefster, maar daarom vragen 
wij de staatssecretaris, geen raadsels 
op te geven, maar duidelijk raad te 
geven, zodat onze vrees kan worden 
weggenomen. Wij zouden graag 
zonder reserves voor dit wetsvoorstel 
stemmen. Een duidelijk antwoord kan 
daaraan bijdragen. Nog een vraag 
daarbij is of de materie nog in het 
kabinet besproken is na de behande-
ling in de Tweede Kamer. 

Voorzitter! Het is duidelijk gewor-
den dat er voor alle belangrijke 
gegevensverstrekkingen een AMvB 
komt, die aan de Tweede Kamer zal 
worden voorgelegd. Dat lijkt mij in dit 
geval een juiste procedure. Hoe 
denkt de staatssecretaris deze Kamer 
daarbij te betrekken? 

Naast de beveiliging van de 
persoonlijke levenssfeer is de 
beveiliging van de geautomatiseerde 
gegevensbestanden een groot goed, 
dat alle aandacht verdient. Zijn 

hierover reeds schriftelijke afspraken 
gemaakt met de toezichthouder, te 
weten de Sociale verzekeringsraad? 
Het lijkt ons niet overbodig dat 
vroegtijdig te doen, aangezien is 
gebleken dat deze raad een eenmaal 
ingenomen standpunt niet snel 
loslaat. Standvastigheid is een 
deugd, maar halsstarrigheid valt niet 
onder deze kwalificatie. Om dat 
laatste te voorkomen zijn tijdige en 
duidelijke afspraken gewenst. Kan de 
staatssecretaris ons hierover 
geruststellen? 

Afgelopen vrijdagavond zijn wij in 
kennis gesteld van het standpunt van 
de Sociale verzekeringsraad dat er 
geen problemen ontstaan met de 
uitvoering, nu deze Kamer heeft 
besloten beide wetsvoorstellen voor 
1 januari 1989 af te handelen. In de 
brief die wij ontvingen wordt tevens 
melding gemaakt van de vaststelling 
van een circulaire inzake de privacy-
bescherming. Daarbij wordt vermeld, 
dat eerdere voorschriften ter zake 
nader zijn aangescherpt. Waaruit die 
nadere aanscherping bestaat blijft 
helaas onbesproken. Aangezien wij in 
de veronderstelling verkeren dat de 
staatssecretaris hiervan wel op de 
hoogte is, verzoeken wij hem 
hierover nadere mededelingen te 
doen. Het heeft ons overigens 
bevreemd dat de SVR de Kamer 
daarover niet zelf nader heeft 
geïnformeerd. De SVR heeft toch 
geen geheimen te bewaren die de 
Kamer niet behoeft te weten? 

In de Tweede Kamer bestond 
verschil van opvatting over de 
materiële resultaten die met het 
sofi-nummer zouden kunnen worden 
bereikt. Uit de reactie van de 
staatssecretaris daarop is overduide-
lijk gebleken, dat slechts 20% van de 
veronderstelde fraude zal kunnen 
worden bestreden. Dat leidt vanzelf-
sprekend tot de vraag welke 
voornemens er bij de regering leven 
om het resterende deel ook te 
bestrijden. Is de staatssecretaris 
bereid en in staat om daarover ook 
nadere inlichtingen te verschaffen? 

Het sofi-nummer heeft twee 
kanten, een immateriële en een 
materiële. Beide verdienen de volle 
aandacht. Voorkomen dient te 
worden dat met het voorstel wel een 
stap vooruit wordt gezet op het 
terrein van de efficiency, maar 
tegelijkertijd een stap terug wordt 
gezet op het gebied van de privacy. 
Dan zouden wij in feite meer 
immaterieel verlies lijden dan 
materieel winst boeken. Wij zouden 
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het op prijs stellen als de regering 
ons ook op dit punt kan geruststellen, 
want bonafide burgers mogen niet 
lijden onder maatregelen die erop 
gericht zijn, de malafide burgers te 
beteugelen. In de brief van de 
Sociale verzekeringsraad van 22 
december 1988 wordt 1989 bij 
voorbaat een succesvol jaar ge-
noemd. Wij willen er echter op 
wijzen, dat het streven naar succes 
toch tot de nodige spanningen bij 
betrokkenen kan leiden. Het bedrijfs-
leven zal goed moeten worden 
voorgelicht. Is ook daarover overeen-
stemming bereikt met de SVR? De 
uitzendbureaus, die als paddestoelen 
uit de grond zijn gerezen, vallen toch 
zeker ook onder de meldingsplicht in 
het kader van deze wetgeving? Wij 
wil len daar in ieder geval voor 
pleiten. 

De staatssecretaris zal begrepen 
hebben dat wij niet afwijzend staan 
tegenover dit wetsvoorstel. Alvorens 
er echter mee in te stemmen, willen 
wij graag nader geïnformeerd 
worden over een aantal zaken. Wij 
hebben nog enkele reserves en met 
belangstelling zien wij daarom de 
reactie van de staatssecretaris 
tegemoet. 

D 
De heer Van der Jagt (GPV): 
Mijnheer de voorzitter! Ik spreek 
mede namens de fractie van de RPF. 
Andere sprekers hebben al uitgebreid 
hun ongenoegen geuit over de 
agendering op deze dag. Kortheids-
halve sluit ik mij daarbij aan. 

Mijnheer de voorzitter! Het was 
een logisch besluit om de op de 
groene agenda voorkomende 
volgorde van de twee vandaag te 
behandelen wetsvoorstellen om te 
keren. Het is immers de Wet 
persoonsregistraties die een 
wettelijke basis biedt voor de 
bescherming van de privacy van de 
burger. De wijziging van de Organisa-
t iewet sociale verzekering, die nu aan 
de orde is en die onder meer de 
invoering van een sociaal-fiscaal 
nummer regelt, werkt aanvullend op 
de Wet persoonregistraties. Vandaar 
dat ook steeds bepleit is, eerst de 
Wet persoonsregistraties te behan-
delen en daarna de invoering van het 
sofi-nummer. De uitvoeringsorganen 
zijn nu wettelijk verplicht tot het 
opstellen van privacyreglementen. 
Hetzelfde geldt voor de publiekrech-
telijke organen buiten de wereld van 
de sociale verzekeringen. Het zal 

duidelijk zijn, dat de vaststelling van 
deze reglementen zo snel mogelijk 
moet plaatsvinden voor zover dat 
nog niet is gebeurd. De staatssecre-
taris heeft in de Tweede Kamer 
meegedeeld, dat de uitvoeringsorga-
nen hun privacyreglementen voor 1 
januari 1989 zullen hebben vastge-
steld. Die reglementen moeten 
gebaseerd zijn op de Wet persoons-
registraties. Uit de ons toegezonden 
concept-brief, die de SVR van plan 
was te versturen aan de bedrijfsvere-
nigingen, blijkt evenwel dat nog niet 
elke bedrijfsvereniging beschikt over 
zo'n reglement. Uit de concept-brief 
blijkt overigens, dat de SVR eventue-
le tijdelijke risico's op dit punt 
voldoende heeft afgedekt. Is het de 
staatssecretaris bekend of de SVR 
deze concept-brief in de extra 
raadsvergadering van 21 december 
jongstleden in de voorgestelde vorm 
heeft goedgekeurd en verzonden? 
Als dat het geval is, geloof ik dat de 
bescherming van de privacy van de 
burgers goed geregeld is. Omdat een 
enkel onderdeel van de Wet per-
soonsregistraties pas een half jaar na 
vaststelling in werking treedt, is de 
rechtsgang van de burgers nog niet 
voor de volle 100% sluitend. Uit de 
brief van de minister van Justitie d.d. 
7 december 1988 maak ik evenwel 
op, dat ook dit risico voldoende is 
afgedekt. Tot slot zou ik graag van de 
staatssecretaris vernemen, of het 
recht van kennisneming en verbete-
ring afdoende is gewaarborgd. Wat 
het toezicht betreft, heb ik uit de 
brieven van de Sociale verzekerings-
raad begrepen, dat deze raad 
effectief het toezicht zal uitoefenen 
op een correcte uitvoering door de 
uitvoeringsorganen. 

Mijnheer de voorzitter! Na deze 
algemene opmerkingen zou ik graag 
met de staatssecretaris van gedach-
ten willen wisselen over het wets-
voorstel zelve en wat daarover in de 
Tweede Kamer te berde is gebracht. 
De omvang van de ingeschatte 
fraude in de sociale verzekeringss-
feer is aan de overzijde uitgebreid 
aan de orde geweest. De staatsse-
cretaris stelde daar, dat de totale 
omvang van het misbruik en 
oneigenlijk gebruik wordt geraamd 
op ruim 3 mld. — je schrikt ervan als 
zo'n bedrag over de tafel gaat — en 
dat hij op grond van veronderstellin-
gen tot dit bedrag is gekomen. Waar 
zijn die veronderstellingen op 
gebaseerd? De staatssecretaris 
merkt ergens op, dat in dit verband 
gebruik is gemaakt van de eindrap-

portage van de ISMO. Kan hij 
daarover nog iets meer concreet 
meedelen? 

De staatssecretaris stelt, dat 
dankzij dit wetsvoorstel aan de 
inkomenszijde bij een voorzichtige 
schatting 20% van de fraudegeval-
len, ofte wel 400 min., boven tafel is 
te krijgen, maar bij de uitkeringszijde 
zal het percentage ontdekte fraude 
minder hoog moeten worden 
ingeschat. Wat is de reden van deze 
minder hoge inschatting? 

In de memorie van antwoord aan 
de Tweede Kamer heeft de staatsse-
cretaris gesteld, dat met de voorge-
stelde maatregelen niet alle doel-
groepen worden bereikt die premie 
ontduiken. Aan welke doelgroepen 
denkt hij dan? 

Mijnheer de voorzitter! Ik heb er 
goede nota van genomen dat de 
regering er voorshands van uitgaat, 
dat het sociaal-fiscaal nummer en 
het in de toekomst bij de gemeente-
lijke bevolkingsadministratie in te 
voeren nummer gescheiden num-
mers zullen zijn. Of in de toekomst 
dit A-nummer vruchtbaar zal kunnen 
worden ingepast, zal op een later 
moment in de Staten-Generaal 
worden besproken. Zelf denk ik dat 
deze koppeling mogelijk moet zijn, 
maar dat zal uit de later te voeren 
discussie moeten blijken. Wij kunnen, 
dat ben ik met de voorgaande 
sprekers eens, hier niet voorzichtig 
genoeg zijn. 

In de Tweede Kamer bestond 
terecht de bezorgdheid of de privacy 
wel voldoende beschermd zou zijn. 
Zo werd gesteld dat toch niet 
opgegeven behoefde te worden of 
iemand nu wel of niet een duurzame 
samenlevingsrelatie onderhield. 
Daarom diende de burgerlijke staat 
niet opgenomen te worden in de 
verzekerdenadministratie, ook de 
leefvorm niet. De registratie van een 
partner zou overbodig zijn en vanuit 
privacy-oogpunt ongewenst. Ik meen 
evenwel dat bij een duurzame 
samenlevingsrelatie niet gesproken 
kan worden van een aantasting van 
de privacy, want een huwelijksvol-
trekking is een publieke aangelegen-
heid. De ambtenaar van de burgerlij-
ke stand komt eraan te pas. Als 
iemand geen huwelijk wi l sluiten, 
maar wel een duurzame zorgrelatie 
begeert, dan wordt zo'n relatie in het 
kader van de sociale wetgeving, 
hoezeer ik deze ontwikkeling ook 
betreur, gelijk gesteld aan het 
huwelijk. Dat betekent dat ook 
ongetrouwd samenwonen een 
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publieke aangelegenheid is. Daarom 
ben ik van mening dat de burgerlijke 
staat wel kan worden opgenomen in 
de verzekerdenadministratie. Is één 
van de misbruiken in de AOW niet, 
dat ongetrouwd samenwonen ook 
gebeurt om een voordeel van 4 0 % 
ten opzichte van degenen die hun 
huwelijk wel hebben geregistreerd, 
uit de publieke kas te ontvangen? 
Zou een eventuele koppeling van het 
gemeentelijk administratienummer 
aan het sociaal-fiscaal nummer het 
oneigenlijk gebruik van sociale 
wetgeving niet beter kunnen 
tegengaan, of biedt het sociaal-fis-
caal nummer hiertoe al voldoende 
mogelijkheden? Overigens mogen wij 
dit wetsvoorstel en in de toekomst 
wellicht een koppeling met het 
gemeentelijk administratienummer, 
nooit gebruiken om een verzekerde 
een belastend verleden zijn leven 
lang mee te laten dragen. Dat zou 
voor hem stigmatiserend werken. Ik 
neem aan dat de staatssecretaris het 
daar volledig mee eens is. 

Mijnheer de voorzitter! Aan de 
overzijde is een motie van de leden 
Van Nieuwenhoven, Linschoten en 
De Leeuw, voorkomend op stuk nr. 
24, aangenomen. In die motie werd 
geconstateerd dat de geheimhou-
dingsplicht in de wet tot invoering 
van het fiscaal nummer anders is 
geregeld dan in de wet met betrek-
king tot het sociaal-fiscaal nummer. 
De regering werd daarom verzocht, 
de Kamer te informeren hoe beide 
wetten met elkaar in overeenstem-
ming kunnen worden gebracht. Heeft 
de staatssecretaris intussen al 
vorderingen op dit punt geboekt? 

De integratie van financiële en 
sociale gegevens zou kunnen leiden 
tot vereenvoudiging van het verkeer 
tussen verzekerde, werkgever en 
uitvoeringsorganen. In de Tweede 
Kamer vroeg de heer De Leeuw in dit 
verband of het formulier voor de 
invulling van de werknemersverkla-
ring in verband met de loonbelasting 
zou kunnen samenvallen met de 
aanmelding voor de sociale verzeke-
ring. Dat zou toch heel eenvoudig 
moeten zijn. Hij vroeg zich af waarom 
dit niet was gelukt. De staatssecreta 
ris vroeg zich dit ook af, maar hij kon 
op dat moment geen antwoord 
geven. Intussen heeft hij er verder 
over kunnen denken. Heeft hij het 
antwoord al gevonden? 

Het sociaal-fiscaal nummer is 
onder andere dienstig bij een snelle 
en accurate uitvoering van de sociale 
wetgeving. Het belang van de burger 

is een belangrijk aspect in deze wet. 
Bij voorbeeld valt te denken aan de 
nieuwe werkloosheidwet, waarbij het 
arbeidsverleden een gegeven is. Nu 
heeft de staatssecretaris in de 
Tweede Kamer gesteld dat een 
werknemer in het algemeen zijn 
arbeidsverleden niet behoeft aan te 
tonen. Begrijp ik het goed dat dit wel 
moet gebeuren, indien er gerede 
twijfel is aan de juistheid van de 
opgave? 

Aan de overzijde is door mevrouw 
Groenman gevraagd of het wellicht 
zinvol zou zijn om op het loonstrookje 
kenbaar te maken dat de werknemer 
verplicht is, de bedrijfsvereniging op 
de hoogte te stellen, indien hij geen 
registratieformulier heeft gekregen. 
De staatssecretaris zou deze 
suggestie met de SVR bespreken. 
Heeft hij dit al kunnen doen en zo ja, 
wat is daarvan het resultaat? Zelf 
betwijfel ik of dit wijs zou zijn. Ook de 
Raad van State had kennelijk zijn 
twijfels op dit punt. Hij stelde 
namelijk de vraag: legt artikel 50d 
niet een zware druk op de verhou-
ding tussen werkgever en verzeker-
de? Immers, de verzekerde is 
verplicht om, als de werkgever in 
gebreke blijft, dit te melden aan de 
bedrijfsvereniging. De staatssecreta-
ris moet zich eens voorstellen wat dit 
in de onderlinge verhouding tussen 
werkgever en werknemer betekent. 
Was een soepeler oplossing niet 
mogelijk geweest? De Raad van 
State adviseerde in dit verband een 
heroverweging. De motivering van de 
staatssecretaris om de wetstekst te 
handhaven, heeft mij nog niet ten 
volle overtuigd. Ik nodig hem uit, op 
dit punt nog een poging te wagen. 

Ik stel deze kwestie expres aan de 
orde, omdat ik op dit onderdeel de 
consistentie in het beleid niet begrijp. 
Ik doel met name op de interessante 
gedachtenwisseling in de Tweede 
Kamer met de heer Schutte over de 
betekenis van artikel 50h. Tegenover 
de verplichting van de werknemer, 
genoemd in artikel 50d, staat de 
niet-verplichting in artikel 50h voor 
de instellingen, genoemd in artikel 
50a. Is dit geen meten met twee 
maten? Waarom moet een werkne-
mer een tekortkoming van zijn 
werkgever verplicht melden en 
waarom is bij voorbeeld een bedrijfs-
vereniging niet verplicht, als zij 
kennis krijgt van een misdrijf, dit ter 
bevoegde plaatse aan te geven? De 
staatssecretaris heeft dit in de 
Tweede Kamer verdedigd door te 
zeggen: ja, maar dan krijgt zo'n 

bedrijfsvereniging wellicht te veel te 
doen. Maar, neemt u mij niet kwalijk, 
het gaat hierbij om een geconsta-
teerd misdrijf! Kun je dan zo luchtig 
over dit feit heen stappen? Daarom 
was er naar mijn gevoel geen 
consistentie in het beleid. Of 
onderscheid ik op dit punt niet goed 
waar het op aankomt? 

Het heeft mij verbaasd dat in de 
discussie aan de overzijde over 
artikel 50f serieus gesproken is alsof 
dit artikel de minister de mogelijkheid 
zou geven om nadere regels te 
stellen die in strijd zijn met de 
onderhavige wet. Die gedachte 
alleen al is merkwaardig! Natuurlijk 
kan dit niet. Als dat het geval zou 
zijn, zou wetgeving overbodig zijn. Je 
kunt de regering dan maar beter 
ineens een blanco cheque geven. 

In artikel 50n wordt gesteld dat de 
daar bedoelde gegevens niet worden 
verstrekt, indien de persoonlijke 
levenssfeer niet onevenredig wordt 
geschaad. Deze uitdrukking zal wel 
van juridische aard zijn. Op een 
niet-jurist komt deze uitdrukking wat 
vreemd over. Je mag, aldus dit 
artikel, niet onevenredig schaden. 
Wel evenredig? 

Bij de bestudering van de stukken 
bemerkte ik dat niet alleen de 
Kamers van de Staten-Generaal 
onder hoogspanning hebben moeten 
werken. Ook de Sociale verzekerings-
raad en de andere organen die bij de 
uitvoering van deze wet zijn betrok-
ken, alsmede de staatssecretaris met 
zijn medewerkers hebben in een 
korte tijd veel werk moeten verzetten. 
Ik dacht dat dit voor een goede zaak 
was. De Raad van State concludeer-
de terecht dat dit voorstel van wet 
voortvloeide uit de buitengewoon 
snelle groei en de sterke onderlinge 
verwevenheid van de regelingen op 
het terrein van de sociale zekerheid. 
De noodzaak is er, aldus de Raad van 
State, om de voor de uitvoering 
onmisbare gegevens te verwerken 
enerzijds op een doelmatige en 
anderzijds op een voor de verzekerde 
beschermde wijze. Welnu, wij 
geloven dat het een en het ander op 
een evenwichtige wijze is gelukt. Dit 
wetsvoorstel heeft daarom terecht in 
de Tweede Kamer op een brede 
steun mogen rekenen. Ook van onze 
steun mag de regering verzekerd zijn. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

De vergadering wordt enkele 
minuten geschorst. 
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Van der Jagt 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van: 

• het wetsvoorste l Regels ter 
bescherming van de persoonli jke 
levenssfeer in verband met 
persoonsregistraties (Wet 
persoonsregistraties) (19095) 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
Minister Korthals Altes: Mijnheer 
de voorzitter! Ik ben de Kamer 
bijzonder erkentelijk dat zij heeft 
besloten om de afhandeling van dit 
wetsvoorstel nog in dit kalenderjaar 
te doen plaatsvinden. Het aantal 
Staatsbladen dat de dagtekening van 
30 december zal dragen, groeit op 
dit ogenblik al zienderogen en ik blijf 
nog enige dagen paraat om ervoor te 
zorgen dat de uitgifte tijdig kan 
plaatsvinden. 

Dat gezegd hebbende, moet ik 
erkennen dat ik het betreur dat de 
memorie van antwoord aan de Eerste 
Kamer toch iets langer op zich heeft 
laten wachten dan ik ook achteraf 
wel voor wenselijk houd. Ik heb 
vorige week met het hoofd van de 
stafafdeling wetgeving publiekrecht 
besproken, dat het misschien toch 
aanbeveling zou verdienen wanneer 
ook voor de produktie van wetge-
vingsstukken — dan denk ik in het 
bijzonder aan de schriftelijke 
voorbereiding voor zover het 
ministerie van Justitie daarvoor 
verantwoordelijkheid draagt — zou 
worden overgegaan op het onvolpre-
zen rolsysteem zoals wij dat kennen 
in civiele procedures, met dien 
verstande dat, zodra de Kamer een 
verslag heeft doen verschijnen, er 
een termijn in werking gaat treden 
waarbinnen de desbetreffende 
stafafdeling dan moet trachten 
daarop een antwoord te schrijven. Ik 
dacht daarbij aan een standaardter-
mijn van zes weken, die, wanneer 
men na vijf weken zou zien dat die 
niet gehaald wordt, dan ook in die 
vijfde week moet leiden tot een 
mededeling aan mij, waarom de 
termijn niet wordt gehaald. Ik hoop 
dat er op die wijze wat meer 
regelmaat in de produktie komt. In 
elk geval hoop ik daarmee te 
bewerkstelligen dat ook ikzelf er iets 
meer oog op houd dat bij belangrijke 
wetgeving een wat hoger tempo kan 
worden ontwikkeld. Want net zoals 
bij civiele procedures, zijn er wetten 
waarbij het wachten in het belang is 

van de partijen. Wij zullen eens kijken 
of deze gedachte in vruchtbare aarde 
is gevallen en of dat in de toekomst 
zou kunnen voorkomen dat de Kamer 
min of meer gebruikelijk in een litanie 
moet vervallen, dat zij te lange tijd op 
bepaalde stukken heeft moeten 
wachten. 

Ik moet hieraan toevoegen dat het 
hierbij om wetgeving gaat die een 
bijzonder zorgvuldige voorbereiding 
vereist. De heer Talsma heeft in zijn 
interventie van hedenmiddag nog 
eens gewezen op de voorgeschiede-
nis, waaruit ook wel gebleken is dat 
de totstandkoming van het wetsvoor-
stel alleen al zeer veel voeten in de 
aarde heeft gehad. Hij heeft verwe-
zen naar de staatscommissie-Koop-
mans, waarin ook de heer Zoutendijk, 
door hem genoemd, een vooraan-
staande rol heeft gespeeld. De heer 
Zoutendijk heeft zich vervolgens, 
toen hij voorzitter van de fractie van 
de VVD in deze Kamer was, altijd 
zeer veel gelegen laten liggen aan 
het belang van de totstandkoming 
van een goede privacywetgeving. De 
heer Talsma memoreerde dat in 
1982 een tweetal wetsvoorstellen 
aanhangig was in de Tweede Kamer: 
een wet die beoogde de materie 
definitief te regelen en tegelijkertijd 
een tijdelijke wet die beoogde de 
materie tijdelijk te regelen. Op het 
ogenblik dat die wetsvoorstellen 
waren ingediend, waren de gedach-
ten die in de staatscommissie-Koop-
mans waren ontwikkeld, eigenlijk al 
weer enigermate door de praktijk 
achterhaald. Eén van de eersten die 
daarvoor oog hadden, was de heer 
Zoutendijk zelf. Ik herinner mij zeer 
wel dat de heer Zoutendijk mij zeer 
korte tijd na mijn eerste optreden als 
minister van Justitie met een bezoek 
vereerde. Hij wilde zijn gedachten 
over toekomstige privacywetgeving 
aan mij voorleggen. Wat hij toen aan 
ideeën ontvouwde, bleek naderhand 
wonderwel te kloppen met de 
gedachte die daaromtrent door de 
commissie-Van der Grinten in het 
kader van de deregulering werd 
ontwikkeld. Ook al is dit wetsvoorstel 
niet meer de rechtstreekse vrucht 
van het werk van de staatscommis-
sie-Koopmans waarin de heer 
Zoutendijk zo'n vooraanstaande rol 
heeft gespeeld, het draagt nog 
steeds de stempel van zijn denken 
over deze materie. 

Bij de opzet van de regeling is 
uitgegaan van internationaal 
aanvaarde grondbeginselen. Er is 
rekening gehouden met de ervarin-

gen met soortgelijke wetgeving in het 
buitenland en er is aansluiting 
gezocht bij de bestaande jurispru-
dentie van vooral de burgerlijke 
rechter. Wij hebben er verder naar 
gestreefd, de regeling zo eenvoudig 
mogelijk te maken. Dat betekent dat 
zij in de praktijk gaandeweg tot 
verdere ontwikkeling zal moeten 
komen. Daarbij moeteen belangrijke 
plaats worden ingeruimd voor 
verschillende vormen van zelfregule-
ring. Ik wijs erop dat deze benadering 
aansluit bij één van de hoofdthema's 
van de deregulering als zodanig, 
maar ook bij één van de hoofdthe-
ma's uit het eerste jaarverslag van de 
commissie voor toetsing van 
wetgevingsprojecten, de commissie 
onder voorzitterschap van de heer 
Hirsch Ballin. In dat jaarverslag wordt 
met nadruk gesteld dat de overheid 
zoveel mogelijk gebruik dient te 
maken van het zelfregulerend 
vermogen van de samenleving en van 
de eigen verantwoordelijkheid van 
alle betrokkenen. Ik meen dat het 
wetsvoorstel op dit punt een 
gelukkige greep doet en tevens de 
juiste maat betracht, omdat het gaat 
om zelfregulering in het kader van de 
wet en om uitvoering van de 
wettelijke normen. Daarbij kunnen de 
Registratiekamer en de rechter een 
corrigerende factor vervullen. 
Daarnaast zal op bijzondere terreinen 
aanleiding kunnen bestaan voor 
aanvullende wetgeving. Ik kom 
hierop nog terug bij de beantwoor-
ding van de vragen van de heer 
Schuurman. Overigens, de Kamer zal 
hierop vanmiddag nog terugkomen 
bij de behandeling van een ander 
wetsvoorstel waarbij de persoonlijke 
levenssfeer in verband met de 
registratie in het geding is. 

Het is misschien goed om iets te 
zeggen over de vordering van de 
instelling van de Registratiekamer. 
De instelling van de Registratiekamer 
zal samenvallen met de feitelijke 
inwerkingtreding van de eerste 
tranche van de Wet persoonsregi-
straties. Die feitelijke instelling wordt 
op dit ogenblik voorbereid door een 
ambtelijke projectgroep. Daarbij gaat 
het om een drietal hoofdonderwer-
pen: de invulling van de personen die 
in de Registratiekamer zitting zullen 
hebben en bij de Registratiekamer 
zullen werken, de administratieve 
organisatie en de werkwijze en de 
materiële voorzieningen waaronder 
de huisvesting van de Registratieka-
mer. Wat de invulling van de leden 
van de Registratiekamer betreft, 
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merk ik op dat er nog geen voor-
dracht is gemarkt voor de benoe-
ming van de voorzitter. Ik verwacht 
een zodanige voordracht over enkele 
weken te kunnen doen. Daarna zal in 
ernst kunnen worden begonnen met 
het aanzoeken van de overige leden, 
de plaatsvervangende leden en de 
buitengewone leden. Tegelijkertijd zal 
worden aangevangen met de werving 
van secretariaatsmedewerkers. Wat 
de huisvesting van de Registratieka-
mer betreft, wijs ik erop dat in 
overleg met de Rijksgebouwendienst 
wordt gezocht naar een passende 
kantoorruimte, bij voorkeur in de 
gemeente 's-Gravenhage. 

Ook is van belang de uitvoerings-
wetgeving. In de memorie van 
antwoord aan deze Kamer is over de 
voorbereiding van de uitvoeringswet-
geving al een en ander gezegd. Aan 
die voorbereiding wordt al geruime 
tijd gewerkt. Daarbij is de aandacht 
vooral gericht op een viertal algeme-
ne maatregelen van bestuur. De 
eerste daarvan zal tegelijk met de 
eerste tranche van de WPR in 
werking moeten treden. Ik doel dan 
op de algemene maatregel van 
bestuur van artikel 54, lid 4. In die 
maatregel zal een aantal bij wet 
ingestelde persoonsregistraties 
worden aangewezen, waarvan het tot 
nu toe geldende regime zich niet 
goed verhoudt tot dat van de WPR. 
Gevolg van de aanwijzing in deze 
maatregel is dat de Wet persoonsre-
gistraties tijdelijk niet van toepassing 
is op de betrokken persoonsregistra-
ties. Een ontwerp van deze maatregel 
zal over enkele weken voor advies 
naar de Raad van State worden 
gestuurd. 

Twee belangrijke maatregelen 
zullen tegelijk met de tweede tranche 
van de WPR in werking treden. Dat 
zijn de algemene maatregel van 
bestuur ingevolge artikel 1 7, waarin 
de reikwijdten van de paragrafen 5 
en 6 ten opzichte van elkaar nader 
worden bepaald, en een maatregel 
ingevolge de artikelen 22 en 27, 
waarin voor bepaalde persoonsregi-
straties vrijstelling wordt verleend 
van de verplichting een reglement 
vast te stellen of een formulier van 
aanmelding in te dienen. Over de 
ontwerpen van deze maatregelen zal 
de Registratiekamer moeten 
adviseren. Omdat die maatregelen 
tegelijk met de tweede tranche van 
de Wet persoonsregistraties in 
werking moeten treden, en ze 
voordien ook nog voor advies naar de 
Raad van State moeten worden 

gezonden, is enige haast geboden. Er 
wordt dan ook naar gestreefd, de 
ontwerpen voor deze maatregelen in 
het voorjaar van 1989 gereed te 
hebben. 

Ten slotte is er een maatregel, als 
bedoeld in artikel 7 van de Wet 
persoonsregistraties. Deze algemene 
maatregel van bestuur zal regels 
moeten bevatten over het opnemen 
in een persoonsregistratie van 
gegevens betreffende iemands 
godsdienst, levensovertuiging, ras, 
politieke gezindheid en ook medische 
gegevens. Deze materie zal later bij 
wet geregeld moeten worden. De 
hier bedoelde maatregel zal uiterlijk 
een jaar na de inwerkingtreding van 
de eerste tranche van de WPR van 
kracht moeten worden. De betrokken 
materie is echter een weerbarstige, 
hetgeen een zorgvuldige, met 
waarborgen omklede voorbereiding 
vergt. Daarom geldt ook voor deze 
maatregel dat het advies van de 
Registratiekamer moet worden 
gevraagd. De Registratiekamer zal 
bovendien, voordat zij advies 
uitbrengt, een ieder in de gelegen-
heid moeten stellen, schriftelijk 
bezwaar of opmerkingen in te 
brengen. Er wordt naar gestreefd, 
een ontwerp voor deze maatregel in 
het najaar van 1989 gereed te 
hebben. 

Mijnheer de voorzitter! Komende 
tot de beantwoording van de vragen 
en opmerkingen van de heer 
Wagemakers, moet het mij toch van 
het hart dat ik zijn stelling dat wij in 
de antwoorden op de vragen eigenlijk 
de kern van de vragen stelselmatig 
zouden hebben ontweken, betreur. 
Wij hebben geprobeerd, zo zorgvul-
dig mogelijk alle aspecten te 
belichten. Ik zal nu trachten dat 
opnieuw te doen. Ik heb mij afge-
vraagd of wij bij het opstellen van de 
nadere memorie van antwoord niet 
zodanig gepreoccupeerd waren door 
onze visie op de wet, dat wij de 
strekking van de vragen niet zouden 
hebben begrepen, maar ik meen toch 
niet dat dat het geval is geweest. 

Ik zal eerst ingaan op een aantal 
opmerkingen over het begrip 
"persoonsgegeven". In de stukken is 
niet uitsluitend uitgegaan van de 
technische herleidbaarheid. Het ging 
juist om de vraag of een gegeven 
omtrent een bepaalde identificeerba-
re persoon informatie kan verschaf-
fen. Ik wil hiervoor verwijzen naar 
bladzijde 45 van de memorie van 
antwoord aan de Tweede Kamer. De 
benadering dat het gaat om het 

verschaffen van informatie over 
identificeerbare personen is steeds 
volgehouden. In de memorie van 
antwoord aan de Eerste Kamer is 
desgevraagd met voorbeelden 
gesteld dat niet elk technisch of 
toevallig verband tussen een 
gegeven en een persoon, leidt tot de 
aanwezigheid van een persoonsge-
geven. Alleen bij een verband dat 
rechtens relevant is, gebeurt dat. Dat 
is echter geen zelfstandig criterium. 
De term "rechtens relevant" wordt 
direct verklaard op bladzijde één en 
volgende. Het gaat erom of het 
gegeven informatie kan verschaffen 
over bepaalde identificeerbare 
natuurlijke personen. Voor bepaalde 
gegevens is dit steeds het geval, bij 
voorbeeld wanneer het gaat over 
eigenschappen, opvattingen en 
gedragingen van personen. Voor 
andere gegevens hangt dit af van de 
context, waarbij van belang is of het 
gegeven bepalend kan zijn voor de 
wijze waarop iemand in het maat-
schappelijk verkeer wordt beoordeeld 
of behandeld. Een voorbeeld daarvan 
is het kentekenregister. 

De vraag of gegevens gevoelig zijn 
en of iemand deze zelf al dan niet 
relevant acht, is niet beslissend. Het 
gaat objectief om de vraag of het 
gegeven omtrent een bepaalde 
persoon informatie kan verschaffen. 
Wat dat betreft, verwijs ik naar artikel 
2 van het Verdrag van Straatsburg. 
Daarnaar is ook verwezen in de 
nadere memorie van antwoord aan 
de Eerste Kamer. In dat artikel staat: 
personal data are any information 
relating to an identified or identifia 
ble individual. 

In dit verband heeft de heer 
Wagemakers concreet gevraagd of 
gegevens van minderjarigen ook 
onder de wet vallen. Dat is inderdaad 
het geval. Het gaat om gegevens van 
alle natuurlijke personen, ongeacht of 
zij al of niet meerderjarig zijn en 
ongeacht hun nationaliteit. Deze wet 
geldt dus niet alleen voor Nederlan-
ders. 

Van persoonsregistratie spreken 
wij wanneer het gaat om een 
samenhangende verzameling van op 
verschillende personen betrekking 
hebbende persoonsgegevens die 
langs geautomatiseerde weg wordt 
gevoerd of, met het oog op een 
doeltreffende raadpleging van die 
gegevens, systematisch is aange-
legd. Zo staat het in artikel 1. Bij 
schaduwbestanden is geen sprake 
van een nieuwe samenhangende 
eenheid. Integendeel, schaduwbe-
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standen zijn alleen een hulpmiddel bij 
het voeren van een persoonsregistra-
tie. Daarom zijn ze geen zelfstandige 
registratie, waarop de wettelijke 
bepalingen van toepassing zijn Die 
wettelijke bepalingen zijn van 
toepasssing op wat ik het hoofdbe-
stand zou willen noemen en niet op 
het hulpmiddel. Voor dit laatste zijn 
de wettelijke bepalingen alleen in 
afgeleide zin van belang. 

Wat betreft artikel 8 bij wijze van 
voorbeeld het volgende. Bij de 
beveiliging van de persoonsregistra-
tie behoort ook de beveiliging van 
onderdelen en hulpmiddelen, dus ook 
de beveiliging van schaduwbestan-
den. Een andere benadering zou mijn 
inziens tot ongerijmdheden leiden. 

Het bewaren van gegevens kan 
geschieden in het kader van back-up-
activiteiten — maar ook dan is er 
sprake van een hulpmiddel — en in 
het kader van bewust beleid om 
gegevens voor uiteenlopende 
doeleinden langer beschikbaar te 
houden. Dan is weer de vraag 
wanneer er sprake is van een nieuwe 
samenhangende eenheid. Dit hangt 
af van de wijze waarop een houder 
zijn registratie inricht. Zo kan een 
bank ertoe besluiten de historische 
bestanden als zelfstandige eenheden 
te zien, maar ook deze onderdeel te 
laten zijn van de lopende registraties. 
Afhankelijk daarvan zijn er één of 
meer registraties. Bij de voorberei-
ding van de genormeerde vrijstelling 
ingevolge de artikelen 22 en 27, zal 
aan dit aspect aandacht worden 
besteed. Wat betreft de uitzondering 
in artikel 28, lid 2a, is beslissend of 
de betrokkenen in concreto redelij-
kerwijs kunnen weten of zij in de 
historische bestanden voorkomen. Zo 
nodig zal de houder hierover 
informatie kunnen verstrekken. 

Mijnheer de voorzitter! In antwoord 
op de vraag wanneer er sprake is van 
een langs geautomatiseerde weg 
gevoerd gegevensbestand, wijs ik in 
het bijzonder nog eens op artikel 2 
van het Verdrag van Straatsburg. 
Daaruit blijkt dat, ook indien gege-
vens langs geautomatiseerde weg 
zijn vastgelegd, er van een geauto-
matiseerd bestand sprake is. Het 
begrip "voeren" staat hier op zichzelf 
buiten. Het gaat overigens om een 
genuanceerde kwestie. In de nadere 
momorie van antwoord aan de Eerste 
Kamer zijn die nuances dan ook 
aangebracht. Ik wijs op de bladzijden 
4 tot en met 6. Ik meen dat het 
begrip voor de praktijk daar voldoen^ 
de duidelijk is gemaakt. Ik verwacht 

in de praktijk dan ook geen proble-
men. Ook de kwestie of gegevens op 
stukken onder omstandigheden 
onderdeel kunnen zijn van een 
geautomatiseerde persoonsregistra-
tie, is reeds eerder aan de orde 
gekomen. Ik meen dat de technische 
ontwikkeling op het gebied van de 
image processing er wel toe kan 
leiden, dat het aanleggen van een 
geautomatiseerde registratie 
eenvoudiger is, maar dit houdt nog 
niet in dat er daarvoor ook reeds van 
een geautomatiseerde registratie 
sprake is. 

Dan de kwestie van de boeken en 
beeldplaat. Boeken en andere 
schriftelijke publikaties zijn in artikel 
2, eerste lid, sub c, van de wet 
uitgezonderd. Bij een beeldplaat kan 
wel sprake zijn van een publikatie, 
maar niet van een schriftelijke 
publikatie. Dat is van belang, omdat 
gegevens die langs geautomatiseer-
de weg toegankelijk zijn, veel 
indringender gebruikt kunnen 
worden. Overigens geldt ook hier 
weer de uitzondering van artikel 2, 
eerste lid, sub a, voor persoonlijk of 
huiselijk gebruik. 

Mijnheer de voorzitter! Misschien 
is het toch goed om op dit punt nog 
wat nader in te gaan. Wanneer de 
tekst van " W h o is who " wordt 
overgebracht op beeldplaat, dan is 
het mogelijk — omdat wij dan te 
maken hebben met een langs 
geautomatiseerde weg gevoerd 
bestand — om zoekcriteria te gaan 
invoeren. Aan de hand van de 
zoekcriteria in het geautomatiseerde 
bestand is het dan mogelijk om aan 
gegevens te komen die, wanneer 
deze uitsluitend in boekvorm 
gepubliceerd zouden zijn gebleven, 
menselijkerwijze eenvoudigweg niet 
naspeurbaar zijn. 

Hoewel ik het nu niet heb over een 
boek, kan ik daar een heel duidelijk 
voorbeeld van geven, dat mijns 
inziens zeer aanspreekt. Sinds jaar en 
dag is het gewoonte geweest dat 
periodiek in de — toen nog Neder-
landsche Staatscourant geheten — 
officiële publikatie van de Staat der 
Nederlanden een lijst verscheen van 
al degenen aan wie de bevoegdheid 
tot het besturen van motorrijtuigen 
was ontzegd. Op zichzelf is dit geen 
adembenemende lectuur voor wie 
geregeld van de inhoud van de 
Staatscourant kennis neemt. Op het 
moment dat dezelfde gegevens 
worden ingevoerd op een beeldplaat 
of in een op andere wijze automa-
tisch gevoerd bestand, wordt het 

mogelijk om door de tijden heen, 
hetzij op plaats- of straatnaam, hetzij 
alfabetisch, te komen tot een 
rangschikking. Daarmee is informatie 
die op zichzelf openbaar was en die 
in individuele gevallen ongetwijfeld 
ook zeer doordringt in de persoonlij-
ke levenssfeer, van een ongestructu-
reerde publikatie in de Staatscourant, 
die uitsluitend geschiedde op grond 
van het tijdsverloop, dus via een 
chronologisch systeem, plotseling 
raadpleegbaar op alfabet, op 
woonplaats of op straatnaam. 
Daarmee kunnen wel degelijk voor de 
persoonlijke levenssfeer uiterst 
bedenkelijke gevolgen intreden. 
Daartegen moet wel degelijk worden 
gewaarschuwd. Vandaar is het iets 
heel anders of iets eenmaal in druk is 
verschenen, terwijl er met de materie 
als zodanig niet meer kan worden 
gemanipuleerd, of dat er, zoals bij 
een geautomatiseerd gevoerd 
gegevensbestand, wel kan worden 
gemanipuleerd. Ik kan dit voorbeeld 
met vele andere uitbreiden die zeer 
indringend duidelijk maken dat hier in 
zeer sterke mate de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer bij 
betrokken is. Ook de echtscheiding-
spublikaties in de Staatscourant 
zouden er via geautomatiseerde 
administratie, als dit op beeldplaat of 
tape wordt overgebracht, toe kunnen 
leiden dat men allerlei individuen kan 
identificeren op de vraag of zij ooit in 
een dergelijke publikatie zijn voorge-
komen en genoemd. Het zou ook 
denkbaar zijn dat op de publieke 
tribunes van rechtbanken, waar 
strafzaken aanhangig zijn, de 
gegevens die — tenzij het bankiers of 
voetballers betreft — meestal zo 
keurig via initialen worden ontdaan 
van de identificeerbaarheid, in een 
automatisch gegevensbestand 
worden ingevoerd met naam, 
toenaam, leeftijd, woonplaats en alle 
gegevens die bij de behandeling van 
een terechtzitting bij de identificatie 
van de verdachte aan de orde komen. 
Vervolgens kunnen deze gegevens 
weer worden ingevoerd, met 
vermelding van de schuldigverklaring 
en de opgelegde straf. Er is geen 
twijfel over mogelijk dat wij de 
openbaarheid van rechtspraak en van 
strafrechtspraak in het bijzonder, 
geenszins wensen prijs te geven. Het 
bijhouden van een dergelijke 
geautomatiseerde registratie is zo 
bedenkelijk, dat die moet worden 
tegengegaan. 

Mijnheer de voorzitter! Het is erg 
moeilijk, tot een evenwichtige 
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oplossing te komen, als de wet in 
bijzondere gevallen wel van toepas-
sing zou zijn, maar toch minder 
algemeen was dan volgens de heer 
Wagemakers wenselijk is. De wet 
heeft nu mogelijkheden om in 
bijzondere gevallen niet van toepas-
sing te zijn. Zo verplicht artikel 32 
alleen tot het verstrekken van 
algemene informatie omtrent gebruik 
door derden, tenzij het gaat om 
bijzondere belangen of gegevens van 
bijzonder gevoelige aard. Ik ben van 
mening dat een uitgever of gebruiker 
van publikaties op beeldplaat zo niet 
voor een onmogelijke opgave wordt 
geplaatst. Ik ben ook van mening dat 
uit de voorbeelden van adressenbe-
standen ter zake van carrièreplanning 
of Parac niet zou moeten worden 
afgeleid dat het wetsvoorstel een te 
ruime strekking heeft gekregen. Dit 
meende ik uit het betoog van de heer 
Wagemakers te kunnen beluisteren. 
Het komt mij voor dat de discussie 
over de reikwijdte van de wet ten 
onrechte wordt verward met een 
discussie over de toepassing van de 
algemene bepalingen in concreto. 
Ook bij adressenbestanden bestaat 
behoefte aan een behoorlijke en 
zorgvuldige omgang met persoons-
gegevens, zoals de praktijk herhaal-
delijk leert. Het raadplegen van een 
telefoonboek dat alleen alfabetisch 
op naam en adres is gerangschikt, is 
iets anders dan het raadplegen van 
een geautomatiseerd gegevensbe-
stand om dezelfde gegevens te 
rangschikken op straatnaam. In dat 
geval krijgt het een geheel andere 
betekenis. Bij de gegevens voor 
carrièreplanning kunnen zich 
problemen voordoen met het 
inzagerecht, maar deze problemen 
zijn in het licht van artikel 30, sub e 
— de gewichtige belangen die zich 
tegen inzage verzetten — op te 
lossen. 

De minister van Binnenlandse 
Zaken zal ingaan op het vermeende 
geautomatiseerde aspirant-burge-
meestersbestand, waarvan ik 
overigens dacht dat alleen fracties in 
de Tweede Kamer dit bijhielden. Over 
de mogelijkheid tot carrièreplanning 
van presidenten van rechtbanken 
merk ik op dat er sinds enige tijd een 
dergelijke planning bij de rechterlijke 
macht bestaat. De aardigheid 
daarvan is juist dat de betrokkene 
zelf weet wat daarin over hem is 
opgenomen, omdat hij daaraan zelf 
een belangrijke bijdrage kan leveren 
door zijn ambities ter zake van een 
carrière te laten registreren. Dit 

archief is overigens alleen decen-
traal. Het belang van inzageverlening 
voor de betrokkenen moet ik 
onderkennen en ik zie hierin dan ook 
geen probleem. 

Bij het voorbeeld van Parac ging 
het niet om de uitzondering voor 
huiselijk gebruik, maar om de 
uitzondering voor persoonlijk gebruik. 
Ook voor een beroepsbeoefenaar 
kunnen deze gegevens naar hun aard 
voor persoonlijk gebruik bestemd 
zijn. 

Over de kwestie van de openbare 
bronnen heb ik reeds gesproken. Ik 
acht een uitzondering daarvoor niet 
wenselijk, op de gronden die ik 
zojuist duidelijk heb aangegeven. 

Over de betekenis van artikel 12 
van de Grondwet en de bevoegdhe-
den van de leden van de Registratie-
kamer tot het binnentreden, spreekt 
de minister van Binnenlandse Zaken. 

Wat de overgangsregeling betreft 
heeft de heer Wagemakers nogmaals 
gewezen op de naar zijn oordeel 
weinig logische volgorde, waarin de 
regels inzake de gegevensverstrek-
king van toepassing worden op 
overheidsregistraties: eerst de 
zwaardere eisen van artikel 11 , 
eerste lid, en na een half jaar die van 
artikel 18, derde lid. Voorzitter! Zoals 
in de nadere memorie van antwoord 
al is aangegeven, volgt een en ander 
uit de gefaseerde inwerkingtreding 
van de wet. Eerst worden de 
algemene materiële en procedurele 
regels van kracht en nadien de 
bijzondere. Voor overheidsregistra-
ties volgt uit de bijzondere regels dat 
de normen voor de aanleg daarvan 
en het opnemen van gegevens daarin 
stringenter worden terwijl de regels 
voor verstrekking tussen overheidsin-
stanties onderling wat minder 
stringent worden. Hier geldt tot op 
zekere hoogte dat het één, minder 
stringente verstrekkingsregels, kan 
bij de gratie van het ander, een 
stringentere regeling van de aanleg. 
De logica hiervan lijkt mij evident. 

Een gevolg hiervan is wèl dat het 
verstrekken van gegevens tussen 
overheidsregistraties in de periode 
voor de inwerkingtreding van de 
tweede tranche slechts mogelijk is op 
de in artikel 1 1 genoemde gronden. 
In gevallen, waarin verstrekking niet 
op grond van de wet of als voort-
vloeiend uit het doel van de registra-
tie kan plaatsvinden, terwijl daarte-
gen na de inwerkingtreding van de 
tweede tranche geen enkel bezwaar 
zou behoeven te bestaan, zal de 
verstrekking tijdens de overgangspe-

riode kunnen plaatsvinden op grond 
van artikel 11 , tweede lid: de 
dringende en gewichtige reden. Het 
behoeft geen betoog dat van deze 
mogelijkheid slechts tijdens de 
overgangsperiode gebruik kan 
worden gemaakt. 

De problematiek van de gegeven-
suitwisseling tussen overheidsregi-
straties en geprivatiseerde nutsbe 
drijven is een geheel andere. Het 
gegevensverkeer tussen persoonsre-
gistraties van de overheid en de 
particuliere sector zal steeds worden 
beheerst door de regels van artikel 
11 van de wet. Daarbij kan bij 
uitzondering, zoals ook in de 
memorie van antwoord is meege-
deeld, de dringende en gewichtige 
reden van het artikel 11 , tweede l id, 
in beeld komen. Een verstrekking op 
deze gronden is geen regel, maar 
uitzondering. Zo bezien, dient de in 
artikel 11 , tweede lid, genoemde 
uitzonderingsgrond derhalve niet om 
de normale gegevensuitwisseling op 
gang te houden maar om, in 
afwachting van bij voorbeeld een 
nadere voorziening zoals een 
aanpassing van de doelomschrijving 
van de desbetreffende registratie, 
een tijdelijk noodverband aan te 
leggen. 

Mijnheer de voorzitter! Ik ben de 
heer Schuurman zeer erkentelijk voor 
diens doorwrochte uiteenzetting die 
ik met veel belangstelling heb 
aangehoord. Zoals hij zelf al heeft 
gesteld in zijn betoog, ging die 
uiteenzetting verder dan de inhoud 
van het wetsvoorstel en dan de 
nadere regels voor medische 
gegevens die zullen moeten worden 
opgesteld in de AMvB die door 
artikel 7 van de wet wordt voorge-
schreven. Ik ben overigens van 
oordeel dat de genetische gegevens 
vallen onder de noemer "medische 
gegevens" en dat de AMvB zich 
daarom wel op deze materie dient te 
richten. Echter, het vraagstuk van de 
genetische gegevens is naar mijn 
oordeel van veel wijdere strekking en 
het is ook een klemmend vraagstuk. 
Hierover is nog onlangs een pread-
vies uitgebracht ten behoeve van de 
Vereniging voor Gezondheidsrecht. 
Het betreft hier een preadvies van 
mr. dr. J.K.M. Gevers, getiteld: 
"Juridische aspecten van erfelijk-
heidsonderzoek en advies" van 
1987. Daarnaast is het onderwerp in 
studie bij een commissie van 
deskundigen van de Raad van 
Europa. Hierbij komen ook uitdrukke-
lijk de privacy-aspecten aan de orde. 
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Ik geloof dat het op dit moment niet 
goed doenlijk is om in het kader van 
deze wet of zelfs in het kader van de 
AMvB ex artikel 7 met een uitputten-
de regeling te komen. Ik meen wel 
dat een regeling tot de verantwoor-
delijkheid van het kabinet behoort, 
maar dat dan primair de minister of 
de staatssecretaris van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur die 
verantwoordelijkheid dient te dragen, 
overigens te zamen met beide 
bewindslieden die de verantwoorde-
lijkheid voor het onderhavige 
wetsvoorstel op zich hebben 
genomen. Die behoren daar juist 
vanwege de aspecten van de 
persoonlijke levenssfeer en van de 
grondrechten nauw bij betrokken te 
zijn. Ik zal graag met de staatssecre-
taris van WVC overleggen over de 
wenselijkheid van nadere studie en 
van de voorbereiding van wetgeving. 
Daarnaast doe ik de toezegging dat 
met het aspect van de genetische 
gegevens voor zover mogelijk al 
rekening wordt gehouden bij de 
opstelling van de algemene maatre-
gel van bestuur op grond van artikel 
7 van het onderhavige wetsvoorstel. 
Denkbaar is dat de Registratiekamer 
juist voor een terrein als dit bijzon-
dere aandacht zal hebben. Zo nodig 
wil ik dit terrein met de betrokken 
bewindslieden, die van WVC, nader 
verkennen. 

De heer Talsma breng ik in 
herinnering dat ik al heb gereageerd 
inzake de totstandkoming en 
voorgeschiedenis van het wetsvoor-
stel. Hij stelde een concrete vraag 
over het houderschap bij de over-
heid. Beslissend is wie in concreto de 
zeggenschap heeft over persoonsre-
gistraties. In de stukken zijn hiervoor 
verschillende mogelijkheden te 
vinden. In concreto kan echter 
slechts telkens één daarvan in 
aanmerking komen. Zo lijkt mij dat 
voor een gemeentelijk ziekenhuis niet 
het college van b. en w. de houder 
van het patiëntenbestand is, maar de 
directie van het ziekenhuis. Ik geloof 
dat men in elk concreet geval moet 
beslissen bij wie het houderschap 
berust. 

Wie beoordeelt of de criteria van 
artikel 11 tweede lid en artikel 18 
derde lid van toepassing zijn? In de 
praktijk ligt dat primair op de weg 
van de houder die als verstrekker van 
gegevens aansprakelijk is voor 
handelingen in strijd met de wet. Zo 
nodig zal de Registratiekamer of zal 
de rechter hierover een oordeel 
kunnen geven. 

Dan is er de vraag naar de 
eigendom van de registratie. Bij 
overdracht van eigendom is er sprake 
van een verstrekking waarvan de 
toelaatbaarheid beoordeeld moet 
worden aan de hand van de bepalin-
gen omtrent de verstrekking van 
gegevens aan derden. Als het gaat 
om meldingsplichtige registraties, zal 
ook de ontvanger als nieuwe houder 
aan die meldingsplicht moeten 
voldoen. Toestemming van de 
Registratiekamer is niet nodig. Wel 
kan de Registratiekamer actie 
ondernemen als er sprake is van 
onrechtmatige overdracht. 

Wat de kwestie van beslag en 
faillissement betreft, heb ik mijn 
opvattingen in de memorie van 
antwoord aan de Eerste Kamer in het 
kort aangeduid. Daarover zou veel 
meer te zeggen zijn. Ik geloof ook 
wel dat er veel te zeggen is voor de 
opvatting die de heer Talsma 
daarover heeft gegeven. Juridisch 
Nederland is daarover nog niet 
uitgepraat. 

Mijn kernpunt is dat de verplichtin-
gen en beperkingen van de Wet 
persoonsregistraties ook tijdens een 
faillissement van kracht blijven. 
Daarop heb ik willen wijzen. Ik kan 
mij niet voorstellen dat wij op dat 
punt met elkaar van mening zouden 
verschillen. Ik ben het met de heer 
Talsma eens, dat het hier niet gaat 
om een hoogstpersoonlijk recht van 
de gefailleerde, waarover de curator 
geen beheer zou uitoefenen in het 
kader van zijn algemeen bestuur van 
de failliete boedel. 

Ik heb al iets gezegd over de 
instelling van een Registratiekamer. 
Ik ben het graag met de heer Talsma 
eens dat de Registratiekamer een 
zeer belangrijke en zeker niet 
eenvoudige taak zal krijgen. Er wordt 
naar gestreefd, de Registratiekamer 
zo goed mogelijk toe te rusten op het 
personele en het materiële vlak. Ik 
heb al gezegd, dat de benoeming van 
de voorzitter binnen enkele weken is 
te verwachten. Hij zal dan het 
voorzitterschap overnemen van de 
ambtelijke projectgroep die al sinds 
eind vorig jaar aan de voorbereiding 
van de instelling van de Registratie-
kamer werkt. In de loop van het 
komend half jaar zal een begin 
worden gemaakt met het aanzoeken 
van de gewone leden, de plaatsver-
vangende leden en de buitengewone 
leden en met de werving van de 
secretariaatsmedewerkers. Ik denk, 
dat de bezetting in de komende 
anderhalf jaar zal uitgroeien tot de 

volle sterkte, die de Registratiekamer 
in staat zal stellen, haar taak naar 
behoren te vervullen. Als de Kamer 
dit wetsvoorstel aanvaardt, zal op 
zeer korte termijn een wetsvoorstel 
tot goedkeuring van het Verdrag van 
Straatsburg bij de Tweede Kamer 
worden ingediend. 

D 
Minis terVan Dijk: Mijnheer de 
voorzitter! De heer Wagemakers is 
indringend ingegaan op de relatie 
tussen dit wetsvoorstel en artikel 12 
van de Grondwet. In dat artikel staat 
onder meer dat de gevallen waarin 
mag worden binnengetreden in 
woningen bij of krachtens de wet 
moeten worden bepaald. De heer 
Wagemakers vraagt zich af of het 
wetsvoorstel wel voldoet aan die 
grondwettelijke bepaling. Mijn 
antwoord is: ja. De gevallen waarin 
mag worden binnengetreden in 
woningen, zijn in artikel 45, derde lid, 
van het wetsvoorstel omschreven. 
Het is misschien goed, dat derde lid 
even voor te lezen omdat vrij duidelijk 
is wat de wetgever hier bedoelt: "De 
leden, plaatsvervangende leden en 
buitengewone leden van de Kamer, 
de ambtenaren van het secretariaat 
en andere, door de Kamer daartoe 
aangewezen personen, hebben voor 
de uitoefening van hun taak toegang 
tot alle ruimten waar zich een 
persoonsregistratie of een deel 
daarvan bevindt of waar de registra-
tie toegankelijk is. Zij zijn bevoegd, 
apparatuur, programmatuur, boeken 
en bescheiden te onderzoeken en 
zich de werking van apparatuur en 
programmatuur te doen tonen, voor 
zover dit redelijkerwijs voor de 
uitoefening van hun taak nodig is " . 

Mijnheer de voorzitter! Deze 
bepaling bevat twee elementen. In de 
eerste plaats moet binnentreding 
nodig zijn voor de uitvoering van de 
wettelijke taak van de Registratieka-
mer. Die taak is in paragraaf 8 
omschreven. In de tweede plaats is 
binnentreden uitsluitend geoorloofd 
als het gaat om woningen of andere 
ruimten waar zich een persoonsregi-
stratie bevindt of waar de registratie 
toegankelijk is. De vraag dus in welke 
gevallen binnentreden is geoorloofd, 
dient op basis van de wet als volgt te 
worden beantwoord: in alle gevallen 
waarin de Kamer haar in de wet 
omschreven taken zonder zulk 
binnentreden niet kan uitvoeren. 
Deze wettelijke omschrijving van 
gevallen waarin mag worden 
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binnengetreden, is min of meer 
identiek aan de omschrijving in tal 
van andere wetten op grond waarvan 
in verband met het toezicht op de 
uitvoering van de wet door een 
orgaan of door ambtenaren kan 
worden binnengetreden. Ik denk aan 
artikel 20 van de Brandweerwet. Mijn 
conclusie is dan ook, dat de gevallen 
waarin mag worden binnengetreden 
in het derde lid van artikel 45 
voldoende zijn omschreven. Deze 
vorm van omschrijving komt in tal 
van wetten voor. Wel is het zaak dat 
bij de toepassing van de binnentre-
dingsbevoegdheid zorgvuldig en op 
duidelijke gronden wordt binnenge-
treden. Daartoe bevat art. 45, 4e lid 
de machtigingsfiguur: ambtenaren 
van de Registratiekamer mogen 
alleen binnentreden op uitdrukkelijke 
en bijzondere volmacht van de 
Kamer. 

Voorzitter! De heer Wagemakers is 
in zijn eerste termijn ook ingegaan op 
gevallen — hij noemde daarbij de 
burgemeesters — waarin geregi-
streerd wordt met een bepaald doel. 
Ik vond het voorbeeld van de 
burgemeesters niet het meest 
overtuigend, maar je kunt de 
vraagstelling natuurlijk uitbreiden tot 
alle gevallen waarin in het kader van 
carrièreplanning, managementdeve-
lopment, mobiliteitsbevordering, e.d. 
mensen of werknemers worden 
geregistreerd. In verreweg de meeste 
van die gevallen is er volgens mij 
geen enkel bezwaar tegen dat 
betrokkenen zelf weten dat zij in zo'n 
bestand zijn opgenomen en welke 
gegevens daarin zijn opgenomen. Dat 
is dan een extra waarborg dat de 
gegevens waarover de houder 
beschikt, ook juist zijn. In art. 30 
worden enkele uitzonderingen 
genoemd — die zullen in de praktijk 
volgens mij zeer spaarzaam zijn — 
die daarin kunnen bestaan dat 
gewichtige belangen van anderen 
dan de verzoeker, de houder 
daaronder begrepen, openbaarma-
king van die gegevens aan betrokke-
nen in de weg zouden staan. 

• 
De heer Wagemakers (CDA): 
Mijnheer de voorzitter! De minister 
van Justitie heeft stilgestaan bij het 
gedurende acht maanden uitblijven 
van de memorie van antwoord en in 
dat verband vermeld het onvolprezen 
rolsysteem, bij Justit ie in te voeren, 
in het kader waarvan hem medede-
lingen over de voortgang van de 

schriftelijke gedachtenwisseling die 
met het parlement plaatsvindt, zullen 
bereiken. Ik moet u zeggen dat ik dat 
systeem een nuttige aanvulling vindt 
op hetgeen thans reeds aanwezig is 
van het rolsysteem, zijnde de 
gebruikelijke peremptoirstellingen die 
deze Kamer bereiken aan het eind 
van het jaar. Het zou aardig zijn als 
die gebruikelijke peremptoirstellingen 
door de werking van het door de 
minister geschetste systeem 
overbodig werden. 

Ik wil er nog eens op wijzen dat 
mijn betoog in eerste termijn als het 
ware gegroepeerd was rondom twee 
begrippen, nl. persoonsgegeven en 
persoonsregistratie. Als men de 
wettekst bekijkt, kan men zien dat 
men door bij die begrippen stil te 
staan slechts toekomt aan de eerste 
vier regels van het wetsvoorstel, 
terwijl het voorstel 12 pagina's groot 
is. Dat lijkt een forse beperking van 
de stof, maar in wezen is dat het niet. 
Want eerst nadat is vastgesteld of 
iets een persoonsregistratie is, begint 
het gehele stramien van het wets-
voorstel te werken. Het is als het 
ware een soort voorvraag die je 
eigenlijk altijd moet stellen: is dit een 
persoonsregistratie? Zo ja, dan alle 
rechten en plichten van dien. Daarom 
is het naar mijn mening ook zo 
wezenlijk om die vraag in de praktijk 
zo eenduidig mogelijk te kunnen 
beantwoorden. Ter zijde merk ik op, 
mijnheer de voorzitter, dat ik er niet 
aan toegekomen ben om nog eens te 
benadrukken dat ook mijn fractie zeer 
hecht aan het belang van de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer als zijnde een belang van 
zeer hoge waarde, zij het dat ik er 
gelijk aan toevoeg: naast andere 
belangen. Het feit dat iets de privacy 
dient, is als zodanig nooit een 
complete redenering en in die zin een 
afdoende argument. 

De minister heeft benadrukt dat 
pogingen zijn gedaan om de door 
mijn fractie gestelde vragen zo goed 
mogelijk te beantwoorden. Laat ik 
met een met zorg gekozen formule-
ring dan zeggen dat ik daar wat 
betreft de persoon van de minister 
geen enkele twijfel over heb. Maar 
laat ik daarbij voor de dag van heden 
tevens constateren dat, hoewel die 
twijfel volledig afwezig is, het betoog 
van de minister die op dit punt voor 
een deel onderstreept. Toen de 
minister, nadat hij had uitgesproken 
dat hij het poogde, begon met de 
beantwoording van de vraag over 
persoonsgegevens, ging hij, naar ik 

aanneem volledig te goeder trouw, 
volledig voorbij aan de vraag zelf. Het 
ging natuurlijk niet om het technisch 
herleidbaarheidscriterium en ook niet 
om de beperking die gelegen kan zijn 
in de formulering dat er sprake moet 
zijn van een rechtens relevant 
verband. Het ging om de consequen-
tie van die laatste beperking, namelijk 
dat, als men acht gaat slaan op de 
context waarin een gegeven wordt 
gebruikt, moet worden erkend dat 
die context van gegeven tot gegeven 
en van persoon tot persoon kan 
verschillen. Dan komt pas de 
eigenlijke vraag, of het wel inpasbaar 
in het wetsvoorstel is, dat niet 
eenduidig op voorhand is vast te 
stellen of iets een persoonsgegeven 
is. Dat wordt het pas onder omstan-
digheden. Wat een persoonsgegeven 
is voor de één, is het dat niet voor de 
ander. Is dit wetsvoorstel niet 
gebouwd op de gedachte, de illusie, 
dat men dat als het ware op voor-
hand zou kunnen vaststellen? Het 
hele stelsel gaat er immers van uit 
dat hij die houder is van gegevens, al 
of niet voor zichzelf kan vaststellen of 
het persoonsgegevens zijn. 

In verband met de persoonsregi-
stratie hebben wij ook aandacht 
gevraagd voor de bestanden die 
ontstaan als gevolg van of die 
onderdeel of uitvloeisel zijn van het 
proces van automatisering. De 
opmerking die de minister maakte 
over de parallelbestanden, vond ik 
volledig bevredigend, in die zin dat ik 
op zichzelf niet betwist dat het hierbij 
gaat om hulpmiddelen. Ik noemde 
artikel 8 in dit verband alleen omdat 
ik vermoed dat het niet genoemde 
begrip "hu lpmiddel" impliciet in dat 
artikel moet worden gelezen. 
Problematischer is het met bestan-
den die ontstaan als een vorm van 
bewaring, in samenhang met een 
lopend bestand. Op die consequentie 
is men naar mijn mening te weinig 
ingegaan. Stel, dat ergens een 
lopend bestand wordt gevoerd, dan 
zou elke verandering in de wijze van 
bewaring van het oude bestand — 
het bestand van enige dagen, weken 
of maanden eerder — telkens een 
nieuw bestand opleveren. In de wet 
staat voorgeschreven dat, telkens als 
een nieuw bestand ontstaat, een 
formulier moet worden gezonden aan 
de Registratiekamer en mededeling 
moet worden gedaan aan betrokke-
nen, die op hun beurt ten aanzien van 
al die afzonderlijke bestanden recht 
hebben op kennisneming, correctie... 
Daarmee wordt volgens mij de 
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realiteit overspannen. Iemand wil in 
zijn verhouding tot zijn bank best 
weten over welke gegevens de bank 
op een bepaald moment beschikt, 
maar het is toch een overspanning 
van de realiteit wanneer, steeds als 
iets wordt gewijzigd in de wijze van 
opslaan van die gegevens, bericht 
moet worden gezonden aan de 
cliënten, in de zin van: uw gegevens 
van de vorige week hebben wij nu op 
een tape overgebracht, of: de 
gegevens op de tape liggen nu in de 
kelder, en weer later: ze liggen nu 
helemaal onderaan in de kelder. Dat 
is overspannen van de realiteit. 
Daarom meen ik dat de weg moet 
worden gevolgd — overigens 
proefde ik in het betoog van de 
minister dat hij bereid zou zijn om dat 
te overwegen — van de ontheffing 
ingevolge artikel 27 en het in artikel 
28, lid 2, lezen van een vrijstelling 
van zodanige mededelingsplicht als 
net omschreven. 

Dan de kwestie van het onder-
scheid tussen opslag op papier of 
opslag op tapes. Op basis van de 
wettekst staat vast dat voor een 
boek, ook al zou het persoonsgege-
vens bevatten, in het wetsvoorstel 
een uitzondering is voorzien. Zie 
artikel 2. Het vreemde is dat het 
tegendeel is vastgelegd voor een 
beeldplaat. Onder alle omstandighe-
den is het namelijk een persoonsregi-
stratie. Dan gaat de discussie niet 
om de vraag of gegevens die op zo'n 
beeldplaat vastliggen bij een 
bepaalde vorm van gebruik kunnen 
leiden tot een nieuwe vorm van 
informatie. Ik erken gaarne dat dit 
indringender informatie kan zijn. 
Welke consequenties heeft dat? 
Heeft dit geen gevolgen die eigenlijk 
niet goed inpasbaar zijn in het 
stramien van het wetsvoorstel? Als 
men ervoor kiest dat dit soort 
indringende informatie dan maar als 
het ware de begeleiding van het 
wetsvoorstel nodig heeft, heeft men 
kennelijk de afweging gemaakt dat 
die consequenties op de koop toe 
moeten worden genomen. 

Wat waren die consequenties? 
Iedereen die een beeldplaat in huis 
krijgt, moet een formulier sturen naar 
de Registratiekamer met de medede-
ling dat hij houder wordt. De 
betrokkene moet mensen het bericht 
sturen dat hij een beeldplaat heeft 
waarop hun naam voorkomt. Stelt u 
zich dat eens voor bij Kluwer, die dit 
soort beeldplaten maakt. Ze zijn er 
dus al. Die worden in tienduizend-
voud over dit land verspreid. Al die 

tienduizend mensen worden houder 
en zij moeten reglementen maken en 
formuleren versturen. Bovendien 
moeten zij voor correctierecht 
openstaan. Voorts moeten alle 
mensen wier naam op de beeldplaten 
voorkomt, daarvan bericht krijgen. 
Dat was de essentie van de discus-
sie. 

Men kan niet betogen, zoals de 
minister: dat zij zo, maar een andere 
oplossing is niet denkbaar. Misschien 
heb ik de minister verkeerd begre-
pen. Volgens mij was een andere 
oplossing wel denkbaar geweest: de 
beeldplaten had men, voor zover ze 
eigenlijk alleen maar informatie 
bevatten die vergelijkbaar is met een 
boek, onder de uitzonderingsbepa-
ling van artikel 2 moeten brengen. Ik 
zie dat de minister " nee " schudt, 
maar vroeg of laat gebeurt het. 
Immers, op deze manier loopt het 
wettelijke stelsel niet. 

Over de kerstkaarten, de onnozele 
bestanden en de te brede strekking 
van het begrip "persoonsregistrat ie" 
is al genoeg gezegd. 

Ik ga nog in op de gevoelige 
bestanden. Ik begrijp de tegenwer-
ping van beide bewindslieden op dit 
punt niet helemaal, dat, als men een 
bestand zou aanleggen van mensen 
die bij voorbeeld voor het burge-
meestersambt geschikt zouden zijn, 
het inzagerecht zou kunnen worden 
beperkt, als dat geboden is. Het is 
overigens niet onredelijk dat mensen 
kennis kunnen nemen van gegevens 
die op hun persoon betrekking 
hebben. Dat is echter niet de 
eigenlijke discussie. Als men een lijst 
zou maken, waarbij het opnemen 
daarvan zelf in wezen de keuze en de 
gevoeligheid bepaalt - je staat al 
dan niet op de lijst van potentiële 
burgemeesters, om dat slechte 
voorbeeld maar te blijven volgen — 
gaat het niet meer om het beperken 
van het inzagerecht, maar om de 
vraag: sta ik op de lijst? Dat weet 
men zodra men daarvan bericht 
krijgt. Het niet krijgen van zo'n 
bericht zal dan over het algemeen 
meer betreurd worden dan dat men 
wel een dergelijk bericht krijgt. 

De hele tegenwerping gaat dan 
ook precies om de kern van de zaak 
heen. Dat gebeurde ook aangaande 
het Parac-bestand. Daar schrik ik 
gewoon van. De vraagstelling was: 
als ik nu een Parac-bestand, een 
databank, raadpleeg onder omstan-
digheden die niet onder de uitzonde-
ringen ingevolge artikel 2 begrepen 
zijn, is het dan niet wonderlijk dat, als 

ik daaruit informatie haal op de naam 
van twee personen, dit als een 
persoonsregistratie wordt geken-
merkt? Kennelijk moet dan een 
formulier naar de Registratiekamer in 
Den Haag worden gezonden. Voorts 
gaan er berichten naar de betrokke-
nen uit. Tevens is er sprake van 
correctierecht in mijn richting. Zo 
gaan wij toch niet met databanken 
om? Zoals gezegd, ging de discussie 
eerst om de vraag of dit niet onder 
huiselijk gebruik zou vallen. Ik begrijp 
dat nu de tegenwerping is dat het 
well icht onder persoonlijk gebruik 
valt. Stelt u zich echter eens de vraag 
voor zonder dat u in de richting van 
deze uitzonderingen rent! Het zal 
toch wel mogelijk zijn om beroeps-
halve van een databank gebruik te 
maken, wat niet als huiselijk of 
persoonlijk gebruik is aan te merken? 
In dat geval doet de desbetreffende 
vraag zich voor. 

Minister Korthals Altes: Dat is 
beroepshalve persoonlijk gebruik. De 
advocaat uit het voorbeeld maakt 
daarvan dus persoonlijk gebruik. 

De heer Wagemakers (CDA): Kijk, 
maar ik neem niet aan dat u bereid 
bent de consequenties van deze 
tegenwerping volledig te aanvaarden. 
Ik neem evenwel aan dat de uitzon-
dering van het persoonlijke gebruik 
ingevolge artikel 2 daaruit bestaat 
dat men de informatie tot zich neemt 
en dat men die persoonlijk houdt. Het 
persoonlijke van het gebruik van de 
informatie is over op het moment dat 
de advocaat de informatie in het 
verkeer tot derden gebruikt. Dat 
plegen advocaten wel eens te doen. 
Daarmee is de tegenwerping ook 
over. 

Het probleem van deze wet is in 
feite gelegen in de lange voorge-
schiedenis. Het Verdrag van Strass-
bourg van 1 981 — waar deze wet 
mede op bouwt — was weer het 
produkt van een beraadslaging in de 
jaren zeventig. Wat was in feite de 
stand van de techniek die voor ogen 
stond toen men het Verdrag van 
Strassbourg sloot en dit wetsvoorstel 
opstelde? Men kan die stand van de 
techniek typeren als het ponskaar-
tentijdperk. Het kenmerk van dat 
ponskaartentijdperk was, dat men 
een persoonsregistratie zeer goed 
kon individualiseren, omdat het 
namelijk een bak met ponskaarten 
was. Die persoonsregistraties 
bevonden zich in die fase enkel bij 
grote overheden of bedrijven die zich 
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een computer konden permitteren. 
Dat riep gelijk de vrees op van de 
burger tegenover de anonieme 
organisatie. Binnen die grotere 
organisatorische eenheden was er 
dan vaak nog een kleinere unit bezig 
met de automatisering. Vanuit die 
optiek is het heel begrijpelijk dat men 
komt op een begrippenkader als een 
reglement voor die persoonsregistra-
tie, dat er aan de mensen gemeld 
wordt en zij mogen weten wat er op 
die ponskaart staat. 

Thans hebben wij echter de fase 
bereikt, waarin de informatie een 
zekere mate van vluchtigheid heeft 
gekregen en op zijn minst een 
dynamischer karakter. De compute-
rapparatuur heeft zich bovendien 
verspreid, evenals de beelddragers. 
Dat strekt zich niet uit tot alleen over 
de bevolking maar ook binnen iedere 
organisatie: er zijn netwerken tot 
stand gekomen. Als men in die 
dynamische context dezelfde 
begrippen probeert te plaatsen, dan 
ziet men dat het niet echt werkt, 
althans niet meer op de manier die in 
1975 werd uitgedacht. De bewinds-
lieden hebben hun wetsvoorstel 
voorzien van het epitheton ornans 
" tweede generatie wetgeving". Maar 
is de techniek niet inmiddels in de 
derde of vierde generatie aangeko-
men? 

Wat is in wezen de verdedigingslijn 
van de bewindslieden vandaag? Ik 
meen dat deze drieërlei is: men kan 
nu eenmaal niet alles regelen; het is 
een flexibel stramien waarbinnen een 
oplossing gevonden zal moeten 
worden; het zal in de praktijk wel 
loslopen; er zijn vrijstellingsmogelijk-
heden in de wet en ontheffingen van 
bepaalde verplichtingen, hetgeen ook 
veel kan oplossen. Al deze beschou-
wingen hebben gemeen, dat zij in 
feite de letterlijke tekst van de wet in 
zekere mate doen relativeren. 
Well icht is dat wel de oplossing. 
Voordat ik aan mijn eindoordeel 
toekom, wil ik in de richting van de 
minister van Binnenlandse Zaken nog 
opmerken, dat zijn beschouwingen 
met betrekking tot het Grondwetpunt 
mij volledig hebben overtuigd. 

Voorzitter! Voorop staat, dat een 
wettelijke regeling nodig is. Deze wet 
bevat zo'n regeling. Dat is een 
belangrijk gegeven. Ik handhaaf 
echter, dat op bepaalde onderdelen 
deze wet een betere had kunnen zijn 
indien men bepaalde wijzigingen had 
aangebracht. Dat kan men een 
subjectieve stellingname vinden en ik 
zie de minister al zwaaien. Wij zullen 

het in ieder geval met deze wet 
moeten doen. 

De wet heeft een open karakter 
met de nadruk op zelfregulering en 
met de mogelijkheden van allerlei 
differentiatie waar dat nodig is. Mijn 
fractie moet de inschatting maken 
dat deze wet met een zekere wijsheid 
een verdere invulling zal krijgen en 
overigens door de rechterlijke macht 
ook met een zekere wijsheid zal 
worden gehanteerd, terwijl een niet 
al te formalistische benadering van 
de letterlijke tekst van de wet zonder 
meer nodig is voor een werkzaam 
geheel. Als dat allemaal gebeurt, zal 
deze wet naar de mening van mijn 
fractie tot aanvaardbare oplossingen 
in de praktijk kunnen leiden, zij het 
dat het verbeteren van deze wet de 
blijvende aandacht van beide 
bewindslieden zal moeten houden. 

D 
De heer Schuurman (RPF): Mijnheer 
de voorzitter! Ik dank de bewindslie-
den voor hun reactie. Ik dank met 
name de minister van Justitie, die 
nieuwe maatregelen heeft aangekon-
digd en heeft gezegd dat er wel 
nieuwe wetgeving zal moeten komen. 
Ik voeg hieraan toe dat er al wetge-
ving op stapel staat, zoals de wet 
patiëntenrecht en de wet medische 
experimenten, waarin heel nieuwe 
ontwikkelingen wel verdisconteerd 
zullen moeten worden, dit aanslui-
tend bij hetgeen de heer Wagema-
kers heeft opgemerkt. 

Ik heb in eerste termijn vooral 
aandacht gevraagd voor het toch wel 
fundamentele onderscheid tussen 
medische gegevens en genetische 
gegevens. De ministervan Justitie 
zei dat onder de medische gegevens 
in ieder geval ook de genetische 
gegevens vallen. Maar niet alle 
genetische gegevens vallen daaron-
der. Voor zover ze er wel onder 
vallen, zullen ze ook bij de uitwerking 
van dit wetsvoorstel nog heel wat 
problemen kunnen opleveren. In 
eerste termijn heb ik verwezen naar 
artikel 12, waarin staat dat het aan 
derden verstrekken van informatie de 
instemming behoeft van degene (n) 
die dat aangaat. Maar daarbij kan het 
om hele families gaan, waarvan 
misschien niet iedereen is op te 
sporen, die misschien niet allemaal 
bekend zijn, maar er toch wel zijn. 
Het gaat zelfs het nageslacht aan. 
Dus zelfs als ik dat onderscheid van 
de minister even volg, geven de 

genetische gegevens als medische 
gegevens al vele problemen. 

De minister heeft gezegd dat het 
een weerbarstige materie betreft en 
dat het een klemmend vraagstuk is. 
Ik heb hiervan al een paar voorbeel-
den gegeven en wellicht mag ik er 
nog een paar aan toevoegen. Bij de 
invoering van het basispakket voor 
de dekking van ziektekosten is door 
iedereen nadrukkelijk de solidariteit 
uitgesproken. Het is best mogelijk 
dat die solidariteit ter discussie komt 
als er nauwkeuriger gekeken wordt 
naar grote verschillen in genetische 
gegevens. Niet dat ik zou willen dat 
dat gebeurt, maar het is best 
mogelijk. 

Een ander voorbeeld: ik denk dat 
iedereen het erover eens is dat je 
niet zo maar een onderzoek naar het 
verkrijgen van genetische gegevens 
moet goedkeuren. De persoon om 
wie het gaat, zal daarvoor zelf 
toestemming moeten geven. Maar, 
zoals ik inmiddels uit een discussie 
met collega-kamerleden heb geleerd, 
er is ook een keerzijde. In het geval 
van een verkrachting kan het 
noodzakelijk zijn dat de verdachte 
meewerkt aan zo'n genetische 
keuring om uit te laten maken of hij 
schuldig is aan de verkrachting. 

Nog een ander voorbeeld: over niet 
al te lange tijd zullen wij allemaal in 
het bezit van onze genenkaart 
kunnen zijn. Er is wel gesuggereerd 
dat je dan kunt weten wie men is: 
Zeg me hoe je genenkaart eruit ziet, 
en ik zal zeggen wie je bent. Dat kan 
heel gemakkelijk, onbewust, onschul-
dig bedoeld leiden tot stigmatisering 
van degenen die zwak staan in onze 
maatschappij. Daaruit zullen weer 
heel wat problemen voortkomen. 

Op grond hiervan wil ik graag een 
motie indienen, die, zoals de 
bewindslieden wel zullen begrijpen, 
in het geheel geen politieke afkeuring 
inhoudt, maar een onderstreping is 
van hetgeen de minister heeft 
gezegd, misschien met een wat 
andere accentuering. Naar mijn 
oordeel verwees de minister wat al te 
snel naar WVC. Het zal inderdaad 
WVC aangaan, maar ook Binnenland-
se Zaken en naar mijn diepe overtui-
ging vooral ook Justitie, omdat het in 
de toekomst zal gaan om een 
blijvende rechtsbescherming als deze 
nieuwe techniek gaat oprukken. 

Mijn tweede overweging voor het 
indienen van een motie is dat in de 
Tweede Kamer bij de bespreking van 
dit wetsvoorstel nauwelijks aandacht 
gegeven is aan de genetische 
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informatie. Dit komt misschien 
doordat de problematiek waarop het 
wetsvoorstel, al of niet gewijzigd en 
ingetrokken, betrekking heeft, al 
vijftien jaar aan de orde was. Ik 
geloof dat het dan juist tot de 
zorgvuldigheid van de Eerste Kamer 
behoort — misschien zeker op deze 
dag, mijnheer de voorzitter - om te 
letten op wat vergeten is of geen 
aandacht heeft gekregen en toch in 
allerlei opzichten aandacht behoeft. 
Vandaar dat ik u graag de volgende 
motie wil overhandigen. 

Motie 

De voorzitter: Door de leden 
Schuurman, Van der Jagt, Talsma, 
Veder-Smit, Kruisinga en Barendregt 
wordt de volgende motie voorge-
steld: 

De Eerste Kamer, in vergadering 
bijeen op dinsdag 27 december 
1988; 

constaterende dat: 
1. de opstellers van de Wet ter 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer — de Wet persoonsregi-
straties (19095) — mede door de 
lange voorbereidingstijd van het 
wetsvoorstel, niet hebben kunnen 
voorzien dat de ontwikkelingen in de 
genetica een zeer snelle vlucht 
zouden gaan nemen; 

2. als gevolg daarvan over ieder 
persoon steeds meer genetische 
gegevens bekend zullen worden bij 
artsen, werkgevers, verzekerings-
maatschappijen en de overheid; 

3. genoemde genetische gegevens 
binnen een familie van veel breder 
belang zijn, dan slechts voor degene 
van wie deze gegevens afkomstig 
zijn; 

overwegende dat: 
1. misbruik van genetische gegevens 
kan leiden tot aantasting van de 
geestelijke en lichamelijke integriteit 
van de persoon, van wie deze 
gegevens afkomstig zijn, evenals van 
diens familie, en tot discriminatie van 
groepen in de bevolking; 

2. voor de vastlegging van en de 
toegankelijkheid tot genetische 
gegevens dientengevolge andere 
regels dienen te worden opgesteld 
dan voor medische gegevens; bij 
voorbeeld een kortere bewaartermijn; 

3. bij aanstellingskeuringen onder-
zoek of navraag kan worden gedaan 
naar genetische gegevens; het 
verzwijgen hiervan kan het belang 
van derden schaden; 

4. bij keuringen voor verzekeringen 
gebruik kan worden gemaakt van 
genetische gegevens van de 
verzekeringsnemer of diens verwan-
ten; 

dringt er bij de regering op aan, daar 
de Wet persoonsregistraties daarin 
niet voorziet, overeenkomstig artikel 
10 van de Grondwet, mede op basis 
van uitspraken daaromtrent van de 
Wetenschappelijke raad voor het 
regeringsbeleid, op korte termijn 
zodanige wetgeving of nadere 
regeling van bestaande of aanhangi-
ge wetgeving voor te bereiden dat de 
rechtsbescherming van de burger 
met betrekking tot genetische 
gegevens, onder andere verkregen 
door genetisch onderzoek en 
erfelijkheidsadvisering, gewaarborgd 
blijft, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt nr. 36c (19095). 

De heer Schuurman (RPF): Mijnheer 
de voorzitter! Voor de toelichting 
volsta ik met de verwijzing naar mijn 
eerste termijn en naar de aanvulling 
daarop in tweede termijn. 

D 
De heer Talsma (VVD): Mijnheer de 
voorzitter! Ik dank de bewindslieden 
voor de gegeven antwoorden. Ik dank 
met name de minister van Justit ie, 
tot wie mijn vragen voornamelijk 
waren gericht. Ik heb nog enkele 
opmerkingen. 

Allereerst wil ik nog eens met de 
minister van Justit ie van gedachten 
wisselen over het begrip "houder-
schap" bij met name gemeentelijke 
organisaties met veel diensten. Ik 
ben het met hem eens dat het zeker 
bij een grote mate van zelfstandig-
heid van zo'n dienst voor de hand ligt 
dat de dienst als eerste houder wordt 
aangewezen, hoewel de grens mij 
niet helemaal scherp lijkt. Mijn zorg 
ligt echter niet zozeer daar, maar bij 
de bestuurlijke gang van zaken. Ik 
richt mij daarom mede tot de 
minister van Binnenlandse Zaken. 

De meeste gemeentediensten 
ressorteren toch wel degelijk 
rechtstreeks onder het gemeentebe-

stuur. Ik wijs op het voorbeeld van 
het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf, 
de krakers in een woning en het 
huisvestingsbureau. De directeur van 
het huisvestingsbureau zal zich in zijn 
wekelijkse praatje met zijn wethouder 
erover beklagen dat hij bepaalde 
gegevens niet krijgt binnen het 
gemeentelijk apparaat. Het is dan 
best denkbaar dat die wethouder het 
GEB onder zijn hoede heeft en de 
directeur opbelt om te horen hoe het 
zit. Het kan ook zijn dat dit niet het 
geval is, maar dan is er een collega-
wethouder. Dan kan onderling 
worden geregeld dat die vraag wordt 
gesteld. Tot slot kan de kwestie in 
het college van b. en w. aan de orde 
worden gesteld. 

In alle gevallen is er toch een 
bepaald gezag boven de diensten, 
tenzij de conclusie moet worden 
getrokken dat in het geval van 
persoonsregistraties al deze diensten 
kleine koninkrijkjes zijn die zich wel 
wat moeten aantrekken van aanwij-
zingen van de Registratiekamer of 
van de rechter, maar die in dit 
opzicht niet onderworpen zijn aan de 
hogere gezagsdragers in de gemeen-
ten. Het lijkt mij een bijzonder 
ongelukkige zaak, als dit het geval 
zou zijn. Dit punt verdient nog eens 
grondige overweging. 

Het zou ook een merkwaardige 
zaak zijn als een dienst, die vaak niet 
eens rechtspersoonlijkheid hoeft te 
hebben, een civiele procespartij zou 
kunnen zijn. Het zou ook merkwaar-
dig zijn dat, als een gemeente zelf 
procedeert, zij toestemming moet 
hebben van de gemeenteraad en dat 
een directeur van een dienst dat 
zonder zo'n toestemming zou kunnen 
doen. Misschien is het niet vanmid-
dag op te lossen, maar ik beveel dit 
toch nog voor een nadere uitwerking 
aan. 

Mijn tweede opmerking betreft de 
adressenbestanden. De winkelier die 
met kerstmis zijn klanten aanschrijft 
is eigenlijk al in gebreke, want onder 
nieuwe wet had hij dat moeten doen 
binnen één maand nadat hij die klant 
heeft ingeboekt in zijn kaartsysteem. 
Ik ben het met de minister eens dat 
op het gebied van adressenbestan-
den er misbruik mogelijk is, maar wij 
moeten het ook weer niet overdrij-
ven. Het gaat niet om hoogst 
ernstige inbreuken op de levenssfeer, 
maar om hinderlijke brievenpost of 
drukwerk. Dat dat minder ernstig is, 
blijkt ook uit het wetsvoorstel zelf. 
Het aparte artikel 14 geeft een veel 
soepeler regeling en een veel 
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geringere verbodsmogelijkheid voor 
dit soort adressenbestanden. Ik blijf 
erbij dat het mij bijzonder ongelukkig 
lijkt dat in principe iedere zakenman 
die zijn klanten in een kaartsysteem-
pje boekt - en wie doet dat niet? -
verplicht zou zijn om al die klanten 
binnen een maand daarover te 
berichten. Hoe vriendelijk hij het ook 
formuleert en hoezeer hij het ook 
verpakt in een aanbieding van nieuwe 
aantrekkelijkheden uit zijn zaak, het 
kan een hoop gemopper en gepro-
testeer opleveren. Het zou jammer 
zijn als de nieuwe wet daar in het 
begin te veel onder zou moeten 
lijden. Ook daar vraag ik aandacht 
voor. 

Ten slotte ben ik de minister van 
Justitie erkentelijk voor de medede-
lingen over de voortgang bij het tot 
stand brengen van de eerste 
voorbereiding van de Registratieka-
mer. Hij heeft bevestigd dat die 
kamer een zeer belangrijke taak 
heeft. Ik ben bijzonder verheugd over 
de stappen die hij al heeft gezet en 
die hij, naar hij heeft gezegd, in de 
rest van het jaar zal zetten. 

D 
Minister Korthals Altes: Mijnheer 
de voorzitter! Ik betreur het zeer dat 
bij de heer Wagemakers twijfel is 
blijven bestaan, ook na het op 
mondelinge wijze overbrengen van 
mijn gedachten. Hij vroeg zich af of 
wij wel over hetzelfde onderwerp 
spreken. Maar is het probleem 
waarmee de heer Wagemakers en ik 
worstelen en dat ik in deze laatste 
termijn toch hoop te kunnen 
oplossen, niet dat de heer Wagema-
kers een discussie over de reikwijdte 
van de wet verbindt aan in de wet 
gebezigde definitiebepalingen? Wij 
hebben bij die bepalingen echter 
aangesloten bij hetgeen internatio-
naal, namelijk in het verdrag van 
Straatsburg en in buitenlandse 
wetgeving, gebruikelijk is. De 
begrippen waar de heer Wagemakers 
zich nader over heeft uitgelaten, zijn 
ontleend aan het verdrag van 
Straatsburg en aan daarop gebaseer-
de buitenlandse wetgeving. Mis-
schien kan hem enigermate gerust-
stellen dat de ervaringen die met die 
buitenlandse wetgeving zijn opge-
daan, niet hebben geleid tot de 
problemen die de heer Wagemakers 
schilderde. Integendeel, uit die 
ervaringen is gebleken dat dit 
begrippenkader in de praktijk zeer 
goed bruikbaar is. 

Er is een recente studie van de 
Raad van Europa die het verdrag 
toetst aan netwerken en interactieve 
media. Ook daarbij is gebleken dat 
die begrippen zeer wel bruikbaar zijn. 
Maar well icht kan ik de heer Wage-
makers tegemoet komen met de 
uitspraak dat met de verdere 
ontwikkeling van de techniek die 
begrippen ook een zekere flexibiliteit 
moeten hebben. De omstandigheden 
veranderen. Alleen de tijd zal leren of 
wij met deze wetgeving echt op de 
goede weg zijn. 

De heer Wagemakers heeft op 
zichzelf terecht vastgesteld dat in de 
tijd dat het Verdrag van Straatsburg 
werd ontworpen, wij nog leefden in 
een geautomatiseerde maatschappij 
die niet veel verder was dan het 
stadium van de ponskaart. Maar in 
dit verband is er een belangrijk punt. 
Dit was bij voorbeeld één van de 
redenen waarom professor Zouten-
dijk in het door mij in eerste termijn 
geschetste onderhoud, terugkwam 
op zijn aanvankelijke denkbeelden, 
zoals die waren ontwikkeld in de 
staatscommissie-Koopmans. Eind 
1982, begin 1 983 was ook professor 
Zoutendijk zich er ten volle van 
bewust dat met de intrede van de 
tekstverwerker — de personal 
computer was toen nog niet zo wijd 
verspreid, in elk geval niet op mijn 
departement, maar dat zal de heer 
Wagemakers niet verbazen — zo 
gemakkelijk bestanden konden 
worden geformeerd die informatie 
bevatten over personen, dat een 
belangrijke aanpassing van de wet 
noodzakelijk was. In die zin is het 
onderhavige wetsvoorstel van de 
tweede generatie. De ontwikkeling 
waarmee in dit wetsvoorstel al 
rekening is gehouden, is niet zoveel 
verder dat de wetgeving daarop niet 
meer van toepassing kan zijn. 

Waar het bij de persoonsgegevens 
om gaat, is dat de gegevens 
herleidbaar moeten zijn en dat ze 
informatie moeten bevatten. In mijn 
antwoord in eerste termijn heb ik 
onder woorden gebracht dat er 
informatie is, die onder alle omstan-
digheden als rechtensrelevante 
informatie voor de persoonlijke 
levenssfeer moet worden be-
schouwd. Ik wijs op de criteria die in 
artikel 7 zijn genoemd. Het gaat dan 
om godsdienst, politieke overtuiging, 
intiem levensgedrag, medische 
gegevens en genetische gegevens. 
Wij hoeven ons daarvan niet af te 
vragen of het rechtensrelevant is dat 

deze gegevens de persoonlijke 
levenssfeer raken. Dat is per definitie 
het geval. 

Daarnaast zijn er gegevens 
waarvoor dit niet zo eenvoudig is 
vast te stellen. Bij voorbeeld de vraag 
of men een rekening bij een bepaalde 
bank heeft, raakt onder bepaalde 
omstandigheden de persoonlijke 
levenssfeer volstrekt niet. Maar 
wordt deze vraag in een andere 
context gesteld, dan is wel degelijk 
de persoonlijke levenssfeer erbij 
betrokken. In die zin is het woord 
"rechtensrelevant" gebruikt. Ik zie de 
zaak overigens niet zo somber als de 
heer Wagemakers. 

De vraag kan rijzen of de heer 
Wagemakers in zijn voorstelling van 
hetgeen onder een persoonsregistra-
tie moet worden verstaan, niet te 
zeer de materiële kant voor ogen 
heeft. Hij denkt te veel aan de 
opstelling van apparaten, aan 
documenten en aan de daarbij 
gevolgde procedures. Ik kom op deze 
vraag naar aanleiding van zijn 
beschouwing over de andere wijze 
van opslag die op een gegeven 
ogenblik wordt toegepast, wanneer 
men op banken gegevens archiveert. 
Dat is en blijft dezelfde registratie in 
mijn ogen. Er is een actuele registra-
tie, waarin de rekening-courant met 
de cliënt wordt bijgehouden en na 
verloop van tijd worden die gegevens 
opgeborgen. Daarmee is niet 
plotseling een geheel nieuwe 
registratie ontstaan. 

De heer Wagemakers (CDA): 
Voorzitter! Begrijp ik de minister 
goed? In zijn visie is er sprake van 
één grote persoonsregistratie. 
Betoogt hij nu dat, indien iemand 
zich tot een bank wendt met de vraag 
welke informatie de bank van hem 
heeft, dan niet alleen de actuele 
informatie gegeven moet worden, 
maar ook alles wat in het archief ter 
zake voorkomt? 

Minister Korthals Altes: Nee, want 
de informatie waarover wij spreken, 
is niets anders dan het historisch 
verloop van de rekening-courant, 
waarvan iedereen zelf alle gegevens 
altijd thuisgestuurd gekregen heeft. 
Als iemand een kredietdossier heeft 
laten aanleggen, is dat een ander 
verhaal. Maar dit dossier pleegt dan, 
zolang de desbetreffende kredietrela-
tie duurt, in het actuele bestand 
voorhanden te zijn. Ik had het gevoel 
dat de heer Wagemakers informeer-
de naar de situatie waarin een cliënt 
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in een simpele, eenvoudige rekening-
courantrelatie staat tot de bank en de 
bank beleefdheidshalve dagafschrif-
ten naar de cliënt stuurt, zodat hij 
weet of hij rood staat of niet. De 
bank houdt hier een afschrift van, 
waarbij rood zwart en zwart rood is in 
de boekhouding van de bank. Als de 
cliënt vraagt welke gegevens de bank 
heeft, dan is het antwoord van de 
bank: Niet meer dan wat wij u nu al 
jaar en dag eens per week toesturen. 

De heer Wagemakers (CDA): Als er 
sprake is van één persoonsregistratie 
en men vraagt de opgave van de 
gegevens betreffende de persoons-
registratie, dan behoeven volgens 
artikel 28, lid 2, van de wet bepaalde 
gegevens die al bekend worden 
verondersteld bij de betreffende 
persoon niet opnieuw te worden 
vermeld. Dat staat niet tussen de 
minister en mij. Dit kan een deel van 
de problematiek, hier geschetst, 
oplossen. Maar op zich heeft de 
bewindsman in de stukken gezegd 
dat er meerdere persoonsregistraties 
zijn, te weten: het actuele bestand en 
datgene wat gearchiveerd wordt, 
afhankelijk van de vorm waarin het 
gearchiveerd wordt. Dus daar kan de 
minister niet op terugkomen. 

Minister Korthals Altes: Daar kom 
ik ook niet op terug, maar de inhoud 
ervan verschilt niet wezenlijk van wat 
er al was. Het is uitgesloten dat je 
iets archiveert en daarin een 
verandering aanbrengt op het 
moment van archiveren. Dan is men 
niet aan het archiveren, dan is men 
iets nieuws aan het maken. Maar de 
wijze van archiveren gebeurt vaak in 
de vorm van een nieuw bestand, 
hetzij op microfiches of anderszins. 
Dan ontstaat wel een nieuwe 
registratie maar niet met nieuwe 
gegevens. 

De heer W a g e m a k e r s (CDA): Ik wil 
het betoog van de minister niet 
ophouden Maar de volgende stap in 
de redenering is dat de wet erin 
voorziet dat, op het moment dat er 
een nieuwe persoonsregistratie 
ontstaat van het te bewaren bestand, 
alle rechten en plichten per bestand 
bekeken moeten worden. Mijn 
probleem ontstaat pas op het 
moment dat men erkent dat er 
meerdere bestanden zijn. Als men 
dan iets overbrengt naar het archief, 
dan zou men aan de betrokkene weer 
mededeling moeten doen van het feit 
dat hij in het - in dit geval - te 

archiveren bestand zit. Daarvoor zou 
dan weer een aparte formulierplicht 
zijn. Ik vind dat de realiteit overspan-
nen. 

Minister Korthals Altes: Dat 
archiveren in deze zin gebeurt 
natuurlijk maar één keer. Vervolgens 
wordt het actuele bestand periodiek 
bijgeboekt in het archiefbestand. Als 
men eenmaal een archiefbestand 
heeft, dan behoeft hiervan, lijkt mij, 
niet opnieuw mededeling te worden 
gedaan, want het is een bijhouden 
van het archiefbestand. Daarin treedt 
op zichzelf geen verandering op. 

Ik wil toch nog even terugkomen 
op de kwestie van het boek met 
daarin de persoonsgegevens die 
veelal — denk aan " W h o is who" — 
alfabetisch "lexicografisch gerubri-
ceerd zijn. Hier zit verder geen 
systeem in dan dat van het alfabet. 
Op het moment dat de inhoud van 
het boek wordt overgezet op een 
beeldplaat, wordt de inhoud van dat 
boek manipuleerbaar. Dit is een 
uitermate belangrijk verschil met dat 
boek waarin de gegevens alleen 
maar alfabetisch-lexicografisch zijn 
opgeslagen. Ik meen dat men in de 
uitgeversbranche een dergelijk boek 
behalve in het Nederlands met 
"naslagwerk" ook in het Engels 
aanduidt met "non-reading book". 
Een beeldplaat leent zich wel voor 
lezen, namelijk voor het rubriceren 
van gegevens. De plaat kan onder 
omstandigheden informatie bevatten 
die de persoonlijke levenssfeer raakt. 
In het voorbeeld dat de heer 
Wagemakers noemde, moet de 
uitgever zich wel drie keer afvragen 
of hij de gegevens die hij in een boek 
heeft verzameld, ook op beeldplaat 
beschikbaar moet stellen. Op het 
moment dat hij dit doet, treden 
allerlei gevolgen in werking die deze 
wet beoogt. De wet beoogt, boeken 
vrij te stellen die informatie bevatten. 
Op het ogenblik dat men die boeken 
vertaalt in een zodanige vorm dat de 
inhoud manipuleerbaar wordt en men 
de inhoud anders kan rubriceren dan 
deze gedrukt is, ontstaat er echter 
een geheel nieuw medium. Dit kan 
voor een uitgever aanleiding zijn, ter 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer af te zien van het op de 
markt brengen van dit werk. Dat is 
één van de beoogde gevolgen van 
deze wet. 

De heer W a g e m a k e r s (CDA): De 
minister heeft nu het probleem 
omschreven als iets wat zich in de 

toekomst zou kunnen voordoen, 
waarbij de uitgever zich moet 
bedenken voordat hij eraan begint. 
Maar Kluwer heeft reeds ongeveer 
5000 beeldplaten van dit soort in 
Nederland verspreid. 

Minister Korthals Altes: Betreft dit 
beeldplaten van persoonsregistra-
ties? 

De heer W a g e m a k e r s (CDA): Het 
gaat om beeldplaten waaruit op een 
persoon, als een afzonderlijk " f i e ld " 
dat gerangschikt is op auteur of op 
rechter, gegevens uit de beeldplaat 
gehaald kunnen worden. Dat is al 
realiteit. 

Minister Korthals Altes: Als daarin 
fouten ontstaan, mogen de betrokke-
nen correctie daarvan vragen. Dat 
lijkt mij reëel. 

De heer Wagemakers (CDA): En 
alle bezitters van zo'n beeldplaat zijn 
dan houder, met de bijbehorende 
formulierplicht en berichten naar de 
betrokkenen? 

Minister Korthals Altes: Op het 
moment dat een dergelijke beeld-
plaat wordt geproduceerd, is de 
registratie tot stand gekomen. De 
bezitters zijn inderdaad houders. Dat 
is een resultaat van dit wetsvoorstel. 

De heer Wagemakers (CDA): En de 
minister accepteert dit? Vindt hij het 
maatschappelijk aanvaardbaar dat al 
deze personen houder zijn in de zin 
van deze wet? 

Minister Korthals Altes: Ja, 
inderdaad. 

Ik kan de heer Talsma geruststellen 
over het volgende en misschien 
werkt dit ook nog bij de heer 
Wagemakers door. in het geval dat 
iemand over een bestand beschikt 
waarin alleen maar cliënten zijn 
opgenomen zodat zij gemakkelijk 
kunnen worden aangeschreven, 
wordt nog niet voldaan aan het 
criterium dat het bestand niet alleen 
tot de persoon herleidbaar moet zijn 
— dat is zonder meer het geval — 
maar dat het ook informatie moet 
bevatten. Als het bestand geen 
informatie bevat, komt verder niet de 
vraag aan de orde of het persoons-
gegevens betreft. 

De heer Talsma (VVD): Mijnheer de 
voorzitter! Mijn opmerking was 
gebaseerd op gegevens die de 
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minister heeft verstrekt toen hem 
gevraagd werd, hoe het zat met de 
adressenbestanden. Hij antwoordde 
toen dat het vrij was als het de 
persoonlijke, huiselijke sfeer betrof, 
maar niet zodra het ging om een 
onderneming. Als de minister nu kan 
bevestigen dat deze maatregel niet 
bedoeld is voor die tienduizenden 
winkeliers met hun klantenkaarten, 
ben ik zeer tevreden. 

Minister Korthals Altes: Als de 
betrokkene al weet of redelijkerwijs 
kan vermoeden dat hij in een 
dergelijke registratie voorkomt, geldt 
daar een bepaling voor. Als de heer 
Talsma bij een bepaalde onderne-
ming klant is en hij laat zich van tijd 
tot tijd een rekening sturen, dan weet 
hij dat zijn gegevens bij de desbetref-
fende onderneming zijn geregi-
streerd. 

De heer Talsma (VVD): Ik heb 
toevallig over dit onderwerp hier het 
woord gevoerd en kan daarom 
misschien geacht worden wat meer 
bijzonderheden te weten. Ik ben van 
mening dat de gewone klant dit 
helemaal niet beseft. Het zal er wel 
op neerkomen dat de winkeliersvere-
niging een soort circulaire moet 
opstellen die aan alle klanten wordt 
meegegeven of toegezonden en 
waarin hierop hun aandacht wordt 
gevestigd. Ik vraag mij werkelijk af — 
en dat is de achtergrond van mijn 
opmerking — of het nu nodig is, het 
zo moeilijk te maken. Is het nodig, 
voor zo veel mopperende winkeliers 
te zorgen, zonder enig redelijk doel? 
Is het niet mogelijk — misschien is 
een wetswijziging nodig of kan het 
met een AMvB geregeld worden — 
om een uitzondering te maken voor 
de adressenbestanden die enkel 
klantenbinding en omzetvergroting 
als doel hebben? 

Minister Korthals Altes: Voorzitter! 
Als de heer Talsma regelmatig bij een 
boekwinkel boeken koopt en zich 
daarvoor een rekening laat sturen, 
weet hij dat hij in het bestand van de 
boekenhandelaar voorkomt. Daarin is 
in het wetsvoorstel voorzien. In die 
zin begrijp ik zijn probleem niet. 
Wanneer hij bij een willekeurige 
kruidenier grutterswaren koopt, in 
contanten afrekent en vervolgens 
naar huis gaat, is er geen sprake van 
dat hij door die ondernemer in een 
klantenbestand wordt onderge-
bracht. Dat gebeurt alleen wanneer 
men gegevens verstrekt, waarvan 

men kan aannemen dat zij worden 
geregistreerd. 

De inhoud van de motie van de 
heer Schuurman spreekt mij zeer 
aan. Ik heb in een zekere beschei-
denheid, het ministerie van Justit ie 
eigen, verwezen naar de verantwoor-
delijkheid van de minister of de 
staatssecretaris van WVC maar ik 
kan mede namens mijn ambtgenoot 
van Binnenlandse Zaken verklaren 
dat ons zeer aanspreekt dat de 
betrokkenheid van de departementen 
van Binnenlandse Zaken en van 
Justit ie hiermee wordt vastgelegd, 
zulks gelet op het grondrecht 
waarom het hier gaat en de te 
verlenen rechtsbescherming. 

D 
Min is terVan Dijk: Voorzitter! De 
heer Talsma heeft aan het einde van 
zijn inbreng in tweede termijn ons 
nog eens aangeraden om goed na te 
denken over de verhouding tussen bij 
voorbeeld gemeenten en onder 
gemeenten ressorterende diensten 
en instellingen. Wie is nu eigenlijk 
houder, wie is verantwoordelijk voor 
wat, wie geeft informatie door aan 
wie? Voorzitter! Wij zullen dit advies 
zeker bij de uitvoering van de wet in 
gedachten houden maar ik voeg 
hieraan nog het volgende toe. 

Houder is de persoon of instantie 
die de zeggenschap over de registra-
tie heeft. Binnen de gemeenten is dat 
in het algemeen het college van 
burgemeester en wethouders of de 
burgemeester, het verantwoordelijke 
bestuursorgaan. In bijzondere 
gevallen is het denkbaar dat een 
instelling of dienst, die deel uitmaakt 
van de gemeentelijke organisatie — 
men denke aan een openbare 
scholengemeenschap of een 
gemeentelijk ziekenhuis — zozeer 
zelfstandig functioneert, dat het bij 
de bestuurlijke werkelijkheid aansluit, 
het hoofd van de desbetreffende 
instelling als houder aan te merken. 
Deze aanwijzing geschiedt dan 
echter onder de bestuurlijke verant-
woordelijkheid van het bevoegde 
bestuursorgaan. Deze zal daarmee 
dus hebben ingestemd. Gelet daarop 
lijkt er in deze gevallen geen reden 
aanwezig te zijn voor rechtsonzeker-
heid. 

Ten slotte vermeld ik nog dat, als 
het aankomt op civiele procedures, 
het de gemeente zelf zal zijn die 
procespartij is. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsvoorstel wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De motie-Schuurman c.s. nr. 36c 
(19095) wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De vergadering wordt enkele 
minuten geschorst. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van: 

• het wetsvoorste l Wi jz iging 
van de Organisat iewet sociale 
verzekering en enkele andere 
sociale verzeker ingswetten to t 
invoering van een sociaal-fiscaal 
nummer, nadere regeling van het 
gegevensverkeer tussen verze-
kerde , werkgever en uitvoe-
ringsorgaan en aanpassing van 
de geheimhoudingsbepal ingen 
(invoering sociaal-fiscaal 
nummer) (20854) 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de voorzitter! Om heel eerlijk te zijn, 
voel ik mij aan het begin van mijn 
betoog over het sofi-nummer niet 
100% happy. Ik voel mij in verschil-
lende opzichten verscheurd. Ik ervaar 
tot op zekere hoogte een gespleten^ 
heid. Wat is het geval? 

Enerzijds is er treurnis over de 
gang van zaken tot nu toe. Ik heb 
daar alle begrip voor. Anderzijds is 
er, althans van mijn kant, bijzondere 
blijdschap dat wij vandaag de zaken 
toch kunnen afronden. Over beide 
aspecten maak ik enkele korte 
opmerkingen. 

De gang van zaken tot nu toe is te 
betreuren. In de eerste plaats is het 
naar mijn gevoel redelijk dat de 
Eerste Kamer niet wil vergaderen 
tussen Kerst en nieuwjaar. De heer 
Barendregt heeft terecht gezegd, dat 
dit blijvend ongebruikelijk moet zijn. 
Ik ben het daar graag mee eens, 
omdat ik uit ervaring weet dat in die 
tijd vergaderen erg vervelend is. Wij 
hebben jaren achtereen in die 
situatie moeten verkeren, juist voor 
de wetgeving op het gebied van de 
sociale verzekering en voor de fiscale 
wetgeving. Ik heb alle begrip voor de 
bezwaren. 

In de tweede plaats is er sprake 
van een onbevredigende situatie 
doordat een substantieel deel van de 
Kamer niet aan het debat deelneemt 
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en zelfs niet aanwezig is, terwijl mij 
bekend is dat de oppositie instemt 
met de doelstelling van het voorstel 
van wet. 

In de derde plaats betreur ik de 
gang van zaken omdat sommigen 
persoonlijk of met hun gezin 
gehinderd werden, doordat zij 
vandaag hier naartoe moesten 
komen en niet konden afreizen. Ook 
voor hun problemen heb ik alle 
begrip. 

Dat was de ene kant van de 
medaille. Aan de andere kant ben ik 
toch blij dat wij vandaag tot afhande-
ling kunnen komen. In de eerste 
plaats staan toch wel bijzonder grote 
belangen op het spel, uiteraard van 
financiële aard, maar niet alleen. Het 
is ook een kwestie van bestuurlijke 
uitvoerbaarheid van de operatie, niet 
alleen voor de politiek, maar vooral 
voor de uitvoeringsorganen. Ik kom 
daar graag uitvoerig op terug. 

In de tweede plaats hield het niet 
afwerken van het wetsvoorstel in dit 
jaar een groot risico van vertraging 
in. Daar komen nog andere motieven 
bij. Ik kom daarop dadelijk in detail 
terug. 

Ik ben blij dat de afweging van de 
Kamer is doorgeslagen naar een 
behandeling tussen Kerst en 
nieuwjaar. Ik ben ermee ingenomen 
dat de heer Heijmans, ondanks de 
felle kritiek die hij onder woorden 
bracht aan mijn adres, dat van de 
SVR en dat van de bedrijfsverenigin-
gen. enkele relativerende opmerkin-
gen maakte over het tijdschema dat 
Tweede en Eerste Kamer bij de 
behandeling van het wetsontwerp in 
acht moesten nemen. Ook ik doe dat 
graag nog even, door de verschillen-
de data de revue te laten passeren. 
Vastlegging in de Handelingen lijkt 
mij van belang. 

Eerst wil ik ingaan op de kritiek van 
de heer Heijmans, dat het wets-
ontwerp "veel te laat" is ingediend. 
Volgens hem lag daar de hoofdoor-
zaak van de vertraging en de 
moeilijkheden waar wij nu mee zitten. 
Ik wil er toch op wijzen, dat het 
departement in vrij korte tijd 
bijzonder veel werk heeft gedaan om 
het wetsvoorstel gereed te krijgen. 
De SVR heeft inderdaad al op 25 
september 1987 advies uitgebracht 
en het is juist, dat het wetsvoorstel 
pas op 28 september 1988 bij de 
Tweede Kamer is ingediend. Daaraan 
waren echter adviezen voorafgegaan 
van de Raad van State en van de 
commissie Hirsch Ballin. Bovendien 
hebben wij het oorspronkelijke 

wetsvoorstel fors veranderd. Ik wil de 
heer Heijmans vragen het oorspron-
kelijke wetsvoorstel, dat om advies 
ging naar de SVR, eens te vergelijken 
met het wetsvoorstel dat uiteindelijk 
bij de Tweede Kamer is ingediend. 
Het oorspronkelijke voorontwerp plus 
memorie van toelichting telde in 
gestencilde vorm, heel ruim getypt 
en met lang niet alle pagina's benut, 
zo'n 30 pagina's. De fijngedrukte 
uitgave van het wetsontwerp plus 
toelichting, die bij de Tweede Kamer 
is ingediend, besloeg 33 pagina's. 
Daaruit alleen al blijkt, dat er vrij veel 
verbeteringen - met name met 
betrekking tot de verzekerdenadmini-
stratie — in het wetsvoorstel zijn 
aangebracht. Ook wijs ik erop, dat in 
het oorspronkelijke wetsvoorstel niet 
was opgenomen de Wet op de 
sociale verzekeringsbank. Het betreft 
dezelfde problematiek, maar het 
vereist wel zorgvuldigheid in 
wetgeving. 

Mijnheer de voorzitter! Men kan 
wellicht kritiek hebben op het tijdstip 
van indiening, maar ik heb er toch 
behoefte aan, duidelijk te maken dat 
wij na lezing van het SVR-advies een 
aantal zaken hebben wil len verbete-
ren. 

Mijnheer de voorzitter! Ik kom 
vervolgens aan het ti jdschema. De 
minister en ik hebben inderdaad een 
gesprek gehad met de voorzitter van 
de beide Kamercommissies over het 
wetgevingsprogramma voor dit jaar. 
Tijdens dat gesprek werd door de 
vertegenwoordiger van de overzijde 
kenbaar gemaakt dat men waar-
schijnlijk niet voor de Kerst tot 
parlementaire afhandeling van het 
sofi-wetsontwerp zou kunnen komen. 
Dat was inderdaad op enig moment 
een gegeven; de heer Hsijmans 
signaleerde op dit punt enige 
inconsistentie. Toen die mededeling 
van de overzijde doordrong tot de 
uitvoeringsorganen en de toezicht-
houdende organen, kwamen zij met 
commentaar en dat was ook voor de 
Tweede Kamer aanleiding, de zaak te 
versnellen opdat alsnog voor het 
Kerstreces dit wetsontwerp kon 
worden afgehandeld op basis van het 
aanvankelijk aan beide commissie-
voorzitters voorgelegde schema. Dat 
schema hield inderdaad een 
afhandeling eind november, begin 
december in. Onder zware druk kon 
de parlementaire behandeling aan de 
overzijde op 1 december worden 
afgerond. Ik wijs erop dat het 
wetsvoorstel aan de overzijde bijna 
kamerbreed is aangenomen. Alleen 

de PSP en de PPR waren tegen. Wel 
lag er een motie van mevrouw Van 
Nieuwenhoven, waarin mij werd 
gevraagd om zo snel mogelijk 
contact op te nemen met de SVR om 
duidelijkheid te verschaffen omtrent 
het antwoord op de vraag of per se 
voor de sofi-wetgeving de Wet 
persoonsregistraties zou moeten zijn 
afgerond. Ik heb die toezegging 
gedaan en mevrouw Van Nieuwenho-
ven heeft haar motie aangehouden 
en heeft na mijn berichten ook geen 
reden gevonden mij opnieuw aan de 
overzijde op te roepen om daarover 
verantwoording af te leggen. 

Voorzitter! Dat was dus 1 decem-
ber van dit jaar. Op 6 december 
besluit de commissie sociale zaken 
en werkgelegenheid van uw Kamer 
om tot de behandeling van het 
sofi-wetsvoorstel over te gaan, om 
het normale proces in werking te 
stellen. Er werd toen ook afgespro-
ken dat de schriftelijke inbreng zou 
worden geleverd op 13 december, 
mits aan twee voorwaarden zou 
worden voldaan. De eerste was dat 
de minister van Justitie in een brief 
aan de Eerste Kamer de benade-
ringswijze van de relatie sofi-wetge-
ving en de Wet persoonsregistraties 
die ik in de Tweede Kamer naar voren 
heb gebracht, moest onderschrijven. 
De minister heeft daaraan voldaan. 
De tweede voorwaarde was dat ik de 
afspraken met de SVR omtrent 
hetzelfde punt en de correspondentie 
die ik daarover had aan de Kamer 
zou toezenden. Ook daaraan is 
voldaan en wel op 8 december 1988. 
Ik dacht toen dat deze zaak wat dat 
betreft wel rond zou zijn, want aan 
die twee mitsen was voldaan. Dan 
had èn de schriftelijke behandeling 
èn de parlementaire behandeling op 
de gebruikelijke wijze voor de kerst 
kunnen plaatsvinden. 

Er is toen anders besloten. In de 
vergadering van 13 december heeft 
de commissie besloten om de 
inbreng voor het sofi-wetsvoorstel te 
doen op 10 januari 1989 en de 
behandeling te laten plaatsvinden op 
24 januari 1989. Op dat moment 
bleek de behandeling van het 
sofi-nummer niet voor 1 januari 1989 
rond te kunnen komen. Op 14 
december, dus een dag nadat hiertoe 
was besloten, dreigde er een 
persbericht van de SVR de wereld in 
te gaan, waarin zou worden meege-
deeld dat vanwege deze vertraging 
het niet verantwoord werd geacht, de 
verzekerdenadministratie per 1 
januari 1989 in te voeren en dat er 
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dientengevolge een jaar vertraging in 
de gehele operatie zou optreden. Ik 
kom daar straks nog wel uitvoeriger 
op terug. Het gaat mij even om de 
schets van het tijdschema. 

Vervolgens heb ik alles in het werk 
gesteld om in dit huis toch de 
parlementaire behandeling te kunnen 
afronden vanwege het vele dat hier 
op het spel staat. Ik ben blij dat de 
commissie uit deze Kamer, zij het 
kennelijk reglementair niet helemaal 
zoals gebruikelijk, toch heeft 
vergaderd op 1 5 december 's 
ochtends en dat de SVR, het 
presidium plus de federatie van 
bedrijfsverenigingen met alle 
deskundigen, werkgevers- en 
werknemersvoorzitters daarin een 
toelichting konden geven omtrent de 
noodzaak van de behandeling van het 
wetsontwerp voor 1 januari 1989. Ik 
had er behoefte aan, het tijdschema 
nog even uitvoerig toe te lichten. 
Straks kom ik nog uitvoerig terug op 
het al dan niet noodzakelijk zijn van 
een en ander. 

Laat ik eerst enkele opmerkingen 
maken over de doelstelling van het 
sofi-voorstel. In de eerste plaats gaat 
het daarbij om invoering en inrichting 
van een verzekerdenadministratie. In 
de tweede plaats gaat het om het 
daartoe gebruiken van het zoge-
naamde sofi-nummer, met de 
daaraan gekoppelde geheimhou-
dingsverplichtingen. 

Laat ik eerst in grote lijnen ingaan 
op de noodzaak tot het inrichten van 
een verzekerdenadministratie. Ten 
eerste willen wij op die manier een 
goede en snelle uitvoering van 
sociale verzekeringswetten waarbor-
gen. Ten tweede willen wij op deze 
wijze een efficiënte en effectieve 
uitwisseling van gegevens bewerk-
stelligen. Ten derde gaat het ons om 
de bestrijding van misbruik en 
oneigenlijk gebruik. Ten vierde willen 
wij een betere, snellere dienstverle-
ning bereiken, hetgeen met name 
nodig is als gevolg van de eis 
betreffende het arbeidsverleden, die 
is opgenomen in de nieuwe werk-
loosheidswet. Ten vijfde gaat het 
ons om betere aanlevering van 
beleidsinformatie op het terrein van 
de sociale verzekering. Die informatie 
is nodig voor het invullen van beleid, 
met name in politieke zin. 

De heer Barendregt wees in 
verband met de bestrijding van 
misbruik en oneigenlijk gebruik op 
wat volgens hem de echte basis is 
voor de indiening van het wetsvoor-
stel, namelijk de menselijke ondeugd. 

Daarbij wees hij met name op het 
achtste gebod. Hij vroeg mij om een 
oordeel te geven over zijn principiële 
benadering. Vanuit mijn eigen 
geloofsbeleving geloof ik ook dat het 
achtste gebod wezenlijk is bij de 
beoordeling van het vraagstuk van 
misbruik en oneigenlijk gebruik. In 
het kader van het belang van een 
verzekerdenadministratie wees de 
heer Barendregt volgens mij ook 
terecht op de wenselijkheid van 
betere statistieken, in verband met 
de beleidsontwikkeling. 

Mijnheer de voorzitter! Dan kom ik 
toe aan het sofi-nummer. Daarbij 
gaat het om eenduidige identificatie 
en registratie, met name vanwege de 
steeds omvangrijker wordende 
administraties op het terrein van de 
sociale wetgeving. Er komen meer 
wetten en er zijn veel meer mensen 
met een uitkering. Verder is het 
sofi-nummer voor alle verzekeringen 
het enig geldende nummer op het 
terrein van de sociale verzekering. 
Ook is het sofi-nummer van belang 
voor de onderlinge uitwisseling van 
gegevens. Er is voor een "so- f i -num-
mer" gekozen voor het gemak. Er is 
reeds een f i-nummer, waaraan 
gemakkelijk een nummer in de 
sociale verzekering kan worden 
gekoppeld. Dan ontstaat automatisch 
het sofi-nummer. In de wetgeving 
was bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer nodig. In dat verband zijn 
van belang de geheimhouding, het 
strikt gebruik van gegevens en een 
goede afweging van belangen, zoals 
mede door de heer Barendregt 
beklemtoond. Als ik de geluiden in 
politiek en samenleving ten aanzien 
van deze doelstellingen beluister, dan 
constateer ik dat daarover in het 
algemeen geen verschil van mening 
bestaat, uiteraard met uitzondering 
van, zoals ook aan de overzijde bleek, 
twee kleine fracties ter linkerzijde. 

De verzekerdenadministratie is 
zeer uitvoerig besproken in de 
bijdrage van de heer Heijmans. 
Evenals de heer Franssen heeft hij 
gewezen op de lange geschiedenis 
van de totstandkoming van deze 
administratie. Daar is een jarenlange 
studie aan voorafgegaan, alsook 
jarenlang overleg en beraad in het 
kader van de Sociale verzekerings 
raad, de uitvoeringsorganen en de 
overheid. De heer Heijmans zei 
terecht dat er bij de bedrijfsvereni-
gingen een zekere tegenzin bestond 
— en bij het bedrijfsleven, zo denk ik 
— om die kant uit te gaan. Dat 

jarenlange overleg leidde niet tot een 
echt goede keuze. 

Toen is door de politiek op 4 april 
1985 de knoop doorgehakt. Aan de 
Sociale verzekeringsraad werd 
namelijk een aanwijzing gegeven. De 
heer Heijmans heeft er bij mijn weten 
terecht op gewezen dat dit de eerste 
keer in de hele geschiedenis van de 
Organisatiewet sociale verzekering is 
geweest. In ieder geval heb ik zo'n 
aanwijzing niet eerder gegeven. Het 
geven van een aanwijzing betekent 
nogal iets! 

Aan de hand van die aanwijzing is 
het proces toen verder gegaan. Dat 
heeft geleid tot allerlei discussies. De 
heer Heijmans verwees in dit verband 
nog naar een bijdrage uit 1 987 van 
de heer Breevoord ten behoeve van 
de Federatie van bedrijfsverenigin-
gen. De heer Heijmans weet ook dat 
daar wel tegengas is gegeven. Ik 
hoef geen namen te noemen. De 
heer Heijmans heeft er overigens ook 
op gewezen dat de heer Breevoord 
kroonlid is van de Sociale verzeke-
ringsraad. 

Na de aanwijzing in april 1985 zijn 
er in 1986 een aantal nadere 
toelichtingen gegeven op deze zaak. 
Dat heeft geresulteerd in een 
circulaire van de Sociale verzeke-
ringsraad van 17 december 1987 
aan alle bedrijfsverenigingen. 
Daarmee was een goede start 
gemaakt met de inrichting van de 
verzekerdenadministratie. Welnu, in 
1988 ging het er met name in 
samenspraak tussen de bedrijfsvere-
nigingen en de Sociale verzekerings-
raad om, de bestaande administratie 
om te bouwen tot een heel groot 
verzekerdenadministratiebestand. In 
de dicussie is gewezen op een aantal 
van 6 min. In dat jaar is er ook 
gediscussieerd over de administratie-
ve procedures. In hetzelfde jaar zijn 
de formulieren voor de jaaropgave 
gemaakt. Ik noem ook melding 
bedrijfsverenigingen, instructies en 
voorlichting. In dat jaar is alles als 
het ware in gereedheid gebracht voor 
de start per 1 januari 1989. 

1 989 wordt het jaar van de vulling 
van de administratie. Bij die vulling 
gaat het met name om het berichten-
verkeer, waarbij in dat verband een 
viertal berichtenstromen van 
betekenis is: 1. van werkgevers en 
werknemers naar uitvoeringsorga-
nen; 2. van uitvoeringsorganen naar 
verzekerden; 3. tussen de uitvoe-
ringsorganen onderl ing; 4. tussen 
uitvoeringsorganen en andere 
organen. 
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In dit kader zijn zowel verplichtin-
gen opgelegd aan de werkgevers als 
aan de werknemers, als het gaat om 
bepaalde informatie. Het uitgangs-
punt is dat informatieverstrekking 
door middel van de jaaropgave en de 
melding bedrijfsverenigingen via de 
werkgever verloopt. Dit punt is aan 
de overzijde ook even in discussie 
geweest. Daarbij vroeg men zich af 
of dit wel de beste methode was. Ik 
denk van wel. Langs die weg wordt 
namelijk aangesloten bij bestaande 
procedures en gegevensverzamelin-
gen in het kader van de premie- en 
de belastingheffing. 

De heer Barendregt heeft nog de 
concrete vraag gesteld, of dit ook 
voor uitzendbureaus geldt. Ja, ook zij 
zijn werkgevers en het personeel 
aldaar is verzekerd in de zin van de 
sociale verzekeringswetten. 

Voorzitter! De heer Van der Jagt 
heeft de aandacht gevraagd voor de 
interessante discussie aan de 
overzijde met de heer De Leeuw over 
een verdere integratie van berichten-
stromen, die door de heer De Leeuw 
sterk werd bepleit. Ik ben er een 
groot voorstander van als wij 
daarmee verder kunnen komen. 
Helaas is dat niet gelukt. Dat is een 
gegeven waar ik mee heb te leven. 
De heer Van der Jagt vroeg of ik daar 
al iets meer over kon zeggen. Dat kan 
ik helaas niet. Maar de intentie om 
met die integratie verder te gaan, 
blijft volledig overeind. 

Voorzitter! De werknemer heeft uit 
privacy-overwegingen de mogelijk-
heid om niet via de werkgever maar 
rechtstreeks de gegevens aan de 
bedrijfsvereniging te leveren. Dat de 
werknemer mede verantwoordelijk 
wordt gesteld voor de informatiever-
strekking is in het geheel een nieuwe 
zaak, die ook aan de overzijde nogal 
wat aandacht heeft gekregen. Dit is 
naar mijn oordeel te rechtvaardigen 
vanwege het feit, dat juist en ook 
actuele gegevens in de registratie 
van groot belang zijn, ook voor de 
verzekerden. Dan wijs ik met name 
op de nieuwe Werkloosheidswet. De 
heer Van der Jagt heeft gevraagd 
wat in een verzekerdenadministratie 
wordt opgenomen. Ook in het beraad 
tussen het departement als toezicht-
houder en de bedrijfsverenigingen 
heeft dat een belangrijke rol ge-
speeld. Wij waren geneigd om vaak 
wat meer daarin op te nemen, maar 
de anderen niet meer dan nodig 
vanwege de belasting van werkge-
vers en uitvoerders. Met dat laatste 
ben ik het wel eens, maar wat is 

optimaal? Overigens worden de 
gegevens met betrekking tot de 
burgerlijke staat wel opgenomen. Ik 
had even de indruk dat de heer Van 
der Jagt dacht, dat dit niet het geval 
was. Hij heeft er wel gelijk in dat niet 
worden opgenomen gegevens met 
betrekking tot andere samenlevings-
verbanden, die toch evenzeer — zo 
zegt hij en ik kan hem daarin volgen 
— van belang kunnen zijn voor de 
hoogte van iemands uitkering. 
Daarom zou er een zekere logica in 
schuilen om dat daarin te betrekken. 
Dat zit er echter niet in, maar ik wil 
dit punt graag meenemen om te 
checken waarom het niet is gebeurd. 
Hier is ook wel een nauwe samen-
hang met de fiscale wetgeving. Ik 
ben graag bereid om hiernaar in de 
toekomst nog eens te kijken. 

Voorzitter! De terugkoppeling van 
de te registreren en de geregistreer-
de gegevens vindt plaats door het 
registratiebericht. Dat begint al direct 
in 1989. De heer Heijmans heeft 
hierover een vraag gesteld. Het 
statusoverzicht is het tweede en 
wordt vanaf 1 990 verstrekt, dat wil 
zeggen één keer per jaar. Aan de 
hand van die berichten en overzich-
ten dient de verzekerde de juistheid 
van de gegevens te controleren en 
eventuele afwijkingen door te geven. 
Pas dan is er sprake van een 
administratie die volledig up to date 
is. 

Voorzitter! De heer Van der Jagt 
heeft nog eens gevraagd naar een 
overtuigende motivering waarom aan 
de werknemers een plicht tot 
controle op het ontvangen van een 
registratiebericht is opgelegd. Ik wil 
een poging wagen om hem zo 
mogelijk te overtuigen. 

1. De terugkoppeling via het 
registratiebericht is een essentieel 
onderdeel van het gegevensverkeer. 

2. De ontvangst van het registra-
tiebericht is voor de werknemer een 
controlemogelijkheid dat hij inder-
daad wordt opgenomen. 

3. Tevens kan de verzekerde er 
daardoor voor zorgen dat hij op de 
juiste wijze wordt geregistreerd. Dat 
is voor hem persoonlijk van wezenlijk 
belang. 

4. Dit bericht is een onmisbaar 
element in het waarborgen van een 
actuele en een betrouwbare verze-
kerdenadministratie. Wij hebben dat 
voor een goede uitvoering nodig. 

5. Het bericht heeft ook een 
belangrijke signalerende functie in 
het opgeven van misbruik en 

oneigenlijk gebruik. Dat signaal 
hebben wij hard nodig. 

Over het informeren van de 
werknemers via het loonstrookje zal 
op korte termijn nog nader overleg 
plaatsvinden met de SVR. De heer 
Van der Jagt herinnerde aan de 
discussie die ik in de Tweede Kamer 
met name met mevrouw Groenman 
heb gevoerd. Hij sprak er zelf al zijn 
twijfels over uit. Ik heb nog geen 
conclusie getrokken, ik wacht nog op 
een reactie van de SVR. 

Het informeren van de werknemers 
via het loonstrookje moet wel 
werkbaar zijn en een substantiële 
verbetering betekenen. Eigenlijk lag 
dat al opgesloten in de kritische 
opstelling die de heer Van der Jagt in 
dit opzicht koos. 

Het is van belang dat gegevens in 
voldoende mate kunnen worden 
geverifieerd. Na de invoering van het 
GBA zal verificatie van de persoons-
gegevens bij de bevolkingsadmini-
stratie plaatsvinden. Tot het moment 
waarop dat gebeurt, vindt verificatie 
van het sofi-nummer en de persoons-
gegevens bij de fiscus plaats, 
vanwege de koppeling van het 
sociale nummer en het fiscale 
nummer. Er zijn met de fiscus 
bevredigende afspraken over de 
verificatie gemaakt. Hierover bestaat 
zowel bij de SVR als bij de bedrijfs-
verenigingen tevredenheid. 

De heer Heijmans vroeg of ik een 
aantal gegevens over 1989 erg nodig 
had, omdat de verzekerdenadmini-
stratie eigenlijk pas in 1990 volledig 
gaat werken. De veronderstelling van 
de heer Heijmans dat de verzekerden-
administratie inclusief het fiscale 
nummer pas in 1 990 volledig gaat 
werken, is juist. Dit betekent echter 
wel dat wij het gehele jaar 1989 
nodig hebben om een correcte 
inwerkingtreding te realiseren. In 
januari 1989 wordt begonnen met 
het opnemen van de jaaropgave 
1989. In februari of maart zal dat zijn 
voltooiing vinden. Vanaf 1 januari 
1989 begint ook de verstrekking van 
de mutaties daarop. In het jaar 1990 
komt vervolgens een jaaropgave 
1989, waarmee een volledig 
overzicht is verkregen. Dit houdt in 
dat het geheel zijn werking moet 
hebben vanaf 1 januari 1989. 

Ook het inzagerecht is vanaf 1 
januari 1989 volledig geregeld. 

Ik kom nu bij een vrij cruciaal punt, 
namelijk bij de vraag waarom er zo'n 
haast moet worden gemaakt. 
Gevraagd is of het echt niet mogelijk 
was geweest de zaak anders te 
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regelen, of het echt onmogelijk was 
geweest om op 24 januari 1989 in 
deze Kamer tot een afronding te 
komen, of op 1 7 januari, of op 10 
januari en in laatste instantie op 3 
januari. Ik heb er behoefte aan om in 
deze Kamer verslag te doen van een 
gesprek dat op 15 december in de 
voormiddag heeft plaatsgevonden 
met de SVR en de Federatie van 
bedrijfsverenigingen, over het geven 
van een antwoord op die vraag. Toen 
ging het om 24 januari. Ik geef toe 
dat later andere data zijn genoemd. 
In die discussie ging het om het 
besluit dat het seniorenconvent had 
genomen. Het was een bespreking 
met het voltallige presidium van de 
SVR, de werkgevers- en werkne-
mersvertegenwoordiger van het 
bestuur van de Federatie van 
bedrijfsverenigingen plus de 
deskundigen vanuit de uitvoeringsin-
stanties. Toen stond die datum van 
24 januari centraal. De reactie van de 
toezichthouder en de uitvoerders was 
klip en klaar en unaniem. Ik zal het in 
drie punten samenvatten. 

1. Er is dan sprake van een 
onaanvaardbare bestandsvervuiling. 

2. Zonder wetgeving met betrek-
king tot het sofi-nummer voor 1 
januari 1989 achten de SVR en de 
uitvoeringsorganen het onverant-
woord om de introductie van de 
verzekerdenadministratie per 1 
januari 1989 voor hun verantwoorde-
lijkheid te nemen. Dat is een 
duidelijke stelling. 

3. Afdoening na 31 december 
1 988 leidt, zo werd stellig verkon-
digd, tot een jaar vertraging. 

Voorzitter: S teenkamp 

Staatssecretaris De Graaf: Voorzit-
ter! Dat waren de drie cruciale 
punten. Daar kwam toen nog bij — 
niet als een duveltje uit een doosje, 
zoals de heer Heijmans veronderstel-
de — de verwijzing naar het feit dat 
twee grote operaties op één moment 
niet kunnen. Ik doel dan op de 
verzekerdenadministratie en de 
Oort-operatie. Overigens zei de heer 
Heijmans zelf ook al, verwijzend naar 
de stukken, dat het steeds zo is 
gesteld Ik ga ervan uit dat men het 
niet voor niets stelt. Tot slot speelde 
mee een jaar vertraging in de 
besparingsoperatie. De betekenis 
daarvan is ook door de heer Heij-
mans wel onderkend. Het is voor 
hem uiteindelijk mede een reden 
geweest om toch met een behande-
ling in te stemmen. 

Voorzitter! Ik sta even stil bij de 
ontmoeting tussen vertegenwoordi 
gers van toezichthoudende en 
uitvoerende organen en de commis-
sie, waarbij ik als adviseur aanwezig 
mocht zijn. Waar ging het in feite om 
bij die vervuiling? Ik heb de situatie al 
geschetst. Men moet beginnen met 
een jaaropgave over het jaar 1988. 
Vervolgens moet men vanaf de 
datum 1 januari 1989 beginnen met 
de mutaties. Een jaar later is een en 
ander pas volledig, zoals ik al in de 
richting van de heer Heijmans heb 
gesteld. Waardoor kunnen wij niet de 
vervuiling accepteren die het gevolg 
is van een vertraging in de wetge-
ving? Als er geen vertraging is, zoals 
nu uiteindelijk het geval zal zijn, dan 
nog hebben de uitvoeringsorganen te 
maken met een vertraging in de 
echte realisering van de volledige 
zaak met negen maanden. Waarom? 
Bij de start zijn er altijd foutenmar-
ges. Men heeft er tot nu toe bij de 
opzet rekening mee gehouden dat de 
foutenmarge via verificatie ongeveer 
in september 1988 is weggewerkt. 
Dan is er sprake van schoon schip, 
als er tenminste geen vertraging 
optreedt. Er kan een vertraging 
optreden als gevolg van onvolledige 
jaaropgaven wat de nummering 
betreft of onvolledigheid bij de 
nummering bij het mutatieverkeer. 
Men kan dan twisten over de vraag 
of dat 10% of 20% is. De heer 
Heijmans heeft daar twijfels over. Ik 
kan echter niet leven met die twijfel. 
Ik heb te maken met het bericht dat 
ik krijg van de uitvoeringsorganen. Ik 
heb dan zelfs heel weinig aan 
berichten in sommige kranten, 
waarin staat dat een werkgeversver-
tegenwoordiger, ik meen van de 
NCW, van mening is dat het best 
halverwege het jaar kan worden 
ingevoerd. Technisch kan dat, maar 
dan zou het wel een grote troep 
worden. Ik heb te maken met de 
officiële opstelling van de zijde van 
het presidium en van de uitvoerings-
organen, die aan de commissie zijn 
meegedeeld. Ik kan niet anders dan 
dat hier naar voren brengen. 

Ik begrijp bes! dat de heer 
Heijmans niet helemaal overtuigd is. 
Ik meen dat dat gevoel bij meer 
mensen leeft. Als je dan terugtelt van 
24 naar 17, naar 10 en ten slotte 
naar 3 januari, dan heb ik zelf ook 
niet meer het gevoel dat ik op 3 
januari hetzelfde harde verhaal zou 
kunnen houden, vanuit die positie. 
Dat is echter niet belangrijk. Belang-
rijk is wat op een gegeven moment zij 

die het moeten doen, hebben 
gezegd. Dat is dan een gegeven. Op 
de houding van mij in dezen is pittige 
kritiek geleverd, maar dat is niet erg 
en ik sta hier om mij te verantwoor-
den. De Sociale verzekeringsraad en 
de uitvoerders staan hier echter niet. 
Zij kunnen zich niet verdedigen tegen 
deze kritiek. Vandaar dat ik het 
begrip dat ik heb voor hun positie, 
hier wil laten doorklinken. 

De uitvoeringsorganen van de 
sociale verzekeringen en de SVR, zijn 
autonome organen in het kader van 
de uitvoering van de sociale verzeke-
ringswetten. Het zijn geen rijksdien-
sten, zoals bij voorbeeld de belas-
tingdienst bij de uitvoering van de 
fiscale wetgeving. Daar kan op een 
gegeven moment een bewindsper-
soon de verantwoordelijkheid voor 
nemen. Dat kan een bewindspersoon 
echter niet doen als het gaat om de 
Sociale verzekeringsraad of de 
organen van uitvoering. De beslissing 
omtrent de invoering van de 
verzekerdenadministratie zonder 
wetgeving is daarom een beslissing 
die niet behoort tot de verantwoorde-
lijkheid van de politiek, van de 
overheid of het parlement, en dus 
ook niet tot mijn verantwoordelijk^ 
heid. Ik wil dit nadrukkelijk zeggen. 
Dat zou namelijk betekenen — de 
heer Franssen onderstreepte dat — 
dat ik zou gaan zitten op de stoel 
waarop ik niet mag zitten, namelijk 
op die van de toezichthouder en de 
uitvoerder. Daarom is terughoudend-
heid gepast. Ik oordeel anders dan 
de heer Heijmans. Ik meen dat de 
opvatting die de heer Franssen hier 
heeft vertolkt, beter aansluit bij 
hetgeen ik heb gezegd. 

De Sociale verzekeringsraad heeft 
beslist. Dat is voor de politiek een 
gegeven. Ik meen dat ik niet anders 
kan dan dat te respecteren. De heer 
Franssen heeft in dit verband terecht 
gezegd dat het verstandig is, bij het 
beleid ernstig rekening te houden 
met de mogelijkheden, zoals die door 
de toezichthouder en door de 
uitvoerder zelf zijn aangegeven. Dat 
begrip klonk niet door, integendeel, 
in het indringende verhaal van de 
heer Heijmans. Daarom wil ik laten 
doorklinken dat ik daar iets meer 
begrip voor heb. Te meer omdat wij 
over de hele verzekerdenadministra-
tie en alles waar daarmee verband 
houdt, vrij intensief overleg hebben 
gevoerd met uitvoeringsorganen en 
toezichthouder. Wij hebben altijd 
constructief kunnen werken. De 
uitvoering staat voor een heel grote 
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operatie. Verschillende woordvoer-
ders hebben dat onder woorden 
gebracht. Een verzekerdenadmini-
stratie, nu een gevalsadministratie 
van 1,5 min., zou straks 6 miljoen 
personen omvatten. Het is een grote 
operatie waarin veel is geïnvesteerd, 
niet alleen door uitvoerders rnaar ook 
door werkgevers. Men is er inmiddels 
mee klaar. Uitvoerders en werkge-
vers wijzen er terecht op dat er geen 
onnodige risico's mogen worden 
genomen. Dat gebeurt wel als de 
wetgeving niet op tijd is afgerond. 

Voorzitter! Een ander punt dat 
tijdens het overleg duidelijk naar 
voren is gekomen, is dat niet elke 
uitvoerder in dezelfde positie 
verkeert. Er zijn er die bij voorbeeld 
met een administratiekantoor 
werken. Maar hoe je het ook wendt 
of keert: er blijft onzekerheid bestaan 
over de opstelling van de SVR. Die 
onzekerheid kan tot verwarring leiden 
voor uitvoeringsorganen en voor de 
toezichthouder. Voordat je het weet, 
is er een chaotische situatie ont-
staan. Ik hoef alleen maar de 
moeilijkheden met de invoering van 
de studiefinanciering in herinnering 
te roepen en alles wat daaraan vast 
zat. Ik kan mij goed voorstellen, dat 
de SVR voor deze opstelling heeft 
gekozen. Ik heb jaren in die sector 
gewerkt. Op een gegeven moment 
moet je een dergelijke opstelling 
respecteren. 

De heer Heijmans vraagt in 
hoeverre ik mij toch nog inspannin-
gen heb getroost op dit gebied, 
mede gelet op de uitlatingen van de 
minister-president tijdens de 
algemene beschouwingen. Voorzit-
ter! Ik heb alles gedaan wat in mijn 
vermogen lag om de operatie te 
redden, zowel wat de uitvoeringsor-
ganen, als wat de SVR betreft. De 
heer Heijmans weet ook dat ik in 
sommige fasen van de discussie alle 
opties op hun werkbaarheid heb 
beoordeeld. Dit gold voor het 
voorstel, de WPR niet gelijktijdig met 
de sofi-wet te behandelen en voor 
het voorstel, de behandeling tot 24 
januari uit te stellen. Ik was bereid 
alles in het werk te stellen om te 
proberen de zaak te redden. Ik geloof 
niet dat ik mogelijkheden onbenut 
heb gelaten om uit de impasse te 
komen. Ik kon echter niet anders dan 
de gescheiden verantwoordelijkhe-
den op dit punt accepteren. Uiteinde-
lijk ben ik bijzonder blij dat deze 
Kamer dit ook heeft gedaan door 
vandaag, met alle moeite die dat kost 

en alle vervelende kanten die eraan 
zitten, bijeen te komen. 

Ik kom nu te spreken over de 
relatie tussen het sofi-nummer en het 
A-nummer. De heren Heijmans, 
Barendregt en Van der Jagt hebben 
daarover gesproken. Zij waren het 
eigenlijk wel met mij eens dat 
daarover nu geen verdergaande 
beslissingen moeten worden 
genomen. Ik dank hen daarvoor. De 
zaak lag aan de overzijde iets anders. 
Ik wil hiermee niet gezegd hebben 
dat een dergelijke relatie nooit 
mogelijk is. De heer Van der Jagt 
heeft ook gezegd dat er volgens hem 
een mogelijkheid was, maar dat de 
discussie nu niet gevoerd moet 
worden. 

De heer Heijmans heeft gevraagd 
of er ook een verzekerdenregistratie 
voor de volksverzekeringen komt. 
Voorzitter! Op korte termijn is dit 
zeker nog niet het geval. Het gaat nu 
om de werknemersverzekeringen. 
Hiermee is niet gezegd dat dit nooit 
het geval zal zijn. Het is echter 
minder urgent. De heer Heijmans 
heeft er al op gewezen dat de 
Sociale verzekeringsbank voor de 
volksverzekeringen een beperkte 
registratie kent in het kader van de 
AOW. Gezien het karakter van die 
verzekering is die voldoende. Er kan 
echter niet gezegd worden dat er in 
de toekomst nooit een verzekerden-
registratie voor de volkverzekeringen 
zal worden ingevoerd. 

Ik ga vervolgens in op de opmer-
kingen over de relatie met de Wet 
persoonsregistratie. De heer 
Franssen heeft mij gevraagd om hier 
in mijn algemene beschouwingen 
nader op in te gaan. Ik zal proberen 
zo concreet mogelijk in te gaan op 
een aantal detailpunten. 

Voorzitter! De Wet persoonsregi-
straties bevat algemene voorschrif-
ten voor het aanleggen van per-
soonsregistraties: 
- het doel van de persoonsregistratie 
moet duidelijk zijn; 
- alleen die gegevens mogen worden 
opgenomen die nodig zijn voor de 
uitvoering van de taak; 
- de gegevens mogen slechts 
gebruikt worden voor doeleinden die 
met die taak overeenstemmen; 
- de WPR bevat ook regels voor de 
verstrekking van gegevens aan 
derden. 

Mijnheer de voorzitter! Al deze 
zaken worden in het sofi-wetsvoor-
stel overeenkomstig de uitgangs-
punten van de WPR uitgewerkt met 
het oog op het aanleggen van 

persoonsregistraties ten behoeve van 
de uitvoering van de sociale verzeke-
ringswetten. 

De heer Franssen heeft naar mijn 
mening terecht gezegd dat er van 
een zorgvuldige afstemming sprake 
is. Voorzitter! Er is nu dan sprake van 
een concrete invulling en een directe 
werking voor de verzekerdenadmini-
stratie. Ik zeg dit met name in de 
richting van de heer Heijmans. 

Op het punt van de geheimhouding 
en de regeling van het verstrekken 
van gegevens is de regeling in het 
wetsvoorstel verdergaand. De heer 
Heijmans heeft dat ook onderstreept. 
Door de privacytoets, de afweging bij 
de gegevensverstrekking, is in het 
wetsvoorstel veel aandacht besteed 
aan de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer. 

Mijnheer de voorzitter! Een aantal 
punten is niet in het sofi-wetsvoor-
stel geregeld. Het uitgangspunt 
daarvoor is de regeling van de Wet 
persoonsregistraties. Het betreft — 
ik verwijs naar de brieven die aan de 
Kamer zijn gestuurd — de volgende 
vier punten: 
1. de regeling van de civielrechtelijke 
rechtsbescherming; 
2. de vaststelling van de privacyre-
glementen; 
3. de rechten van de registreerden 
op kennisneming en verbetering, en 
4. het toezicht van de Registratieka-
mer. 

Voorzitter! Hoe wordt hierin toch, 
ondanks het ontbreken van een 
wettelijke basis omdat de Wet 
persoonsregistraties niet direct in 
werking treedt, voorzien? Hierover is 
uitvoerig overleg geweest met de 
Sociale verzekeringsraad. De 
antwoorden zijn aan de Kamer 
gezonden en de nadere besluitvor-
ming die in de Sociale verzekerings-
raad heeft plaatsgevonden, is de 
Kamer bekend. Met de heer Franssen 
meen ik te mogen zeggen dat er 
sprake is van een zorgvuldige wijze 
van afhandeling. 

De heer Barendregt en ik dacht 
ook de heer Van der Jagt vroegen mij 
of de concepten, zoals die voorlagen 
in de raadsvergadering van de 
Sociale verzekeringsraad, conform 
zijn uitgewerkt en verzonden. Mijn 
antwoord daarop is bevestigend, 
mijnheer de voorzitter. Precies zo 
heeft de Sociale verzekeringsraad 
besloten, waaruit blijkt hoe de stand 
van zaken is. 

Voorzitter! Dat betekent dat in 
verschillende leemten door het 
"noodverband" wordt voorzien. De 
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heer Van der Jagt heeft nog enkele 
vragen gesteld. Ter wille van een niet 
te lange behandeling hier, mag ik 
naar de stukken verwijzen. Als het 
gaat om de vraag naar het bestaan 
van regelingen voor inzage- en 
correctierecht, dan kan ik antwoor-
den dat deze bestaan en dat hiervoor 
een regeling is getroffen. Wat het 
oefenen van toezicht op de naleving 
van de privacyreglementen betreft, 
heeft de Sociale Verzkeringsraad 
heel nadrukkelijk uitgesproken dat hij 
dat toezicht zal gaan uitoefenen. Mijn 
conclusie is dat er op deze wijze 
voldoende is voorzien in de bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer, 
ook al is de Wet persoonsregistraties 
nog niet per 1 januari volledig in 
werking getreden. Maar uit het feit 
dat de parlementaire behandeling in 
ieder geval in de Kamer is afgerond, 
kan worden afgeleid dat er so wie so 
geen onduidelijkheid over bestaat dat 
die wetgeving er is. Door de 
versnelde behandeling hier is op dit 
punt die zekerheid gegeven. Ook al 
oordeel ik enigszins anders over de 
combinatie van de twee wetten dan 
de heer Heijmans deed, toch is het 
fraai dat dit is gelukt. De heer 
Franssen heeft zelfs gezegd dat het 
fraai zou zijn geweest als het een 
halfjaar eerder was gebeurd. Daar 
ben ik het helemaal mee eens. Dan 
had geen noodverband gelegd 
behoeven te worden. 

De heer Heijmans vroeg mij, een 
reactie te geven op het verschil in 
redactie tussen het geheimhoudings-
artikel in de sofi-wet — artikel 50g — 
en de redactie van de geheimhou-
dingsartikelen in de onlangs aange-
nomen "Stroomli jningswet" over 
geheimhouding voor ambtenaren en 
niet-ambtenaren in het kader van de 
ARBO-wet en andere wetten ter zake 
van veiligheid. Voor zover mijn 
informatie strekt, is het inderdaad 
wat anders geregeld. Dit is echter 
het gevolg van het feit dat het in de 
ARBO-wet minder specifiek is en 
gaat om de plaats van de Arbeidsin-
spectie en de ambtenaren die hun 
toezichthoudende taak uitvoeren, 
terwijl het bij de onderhavige wet een 
veel breder scala betreft. De aard van 
de regeling leidt dus tot enig verschil. 

Ik kom nu op de regeling van de 
geheimhoudingsplicht, als zijnde een 
zaak die behoort tot het primaat van 
de wetgever. Daarmee ben ik het 
geheel eens. Alleen bij wet wordt 
bepaald hoe geheimhouding kan 
worden doorbroken en aan welke 
organen gegevens moeten of kunnen 

worden verstrekt. In een AMvB wordt 
een en ander nader bepaald. In het 
bijzonder aan het adres van de heer 
Barendregt zeg ik graag toe dat ik zal 
regelen dat de ontwerp-AMvB's die 
aan de Tweede Kamer zijn gestuurd, 
ook naar de Eerste Kamer zullen 
worden gezonden. 

In de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen is de gegevensver-
strekking enigszins anders geregeld. 
Deze vindt namelijk plaats bij 
ministeriële beschikking. Zoals de 
Kamer weet, heb ik ook aan de 
overzijde hierover een discussie 
gehad. Ook de commissie-Hirsch 
Ballin heeft hierop de aandacht 
gevestigd. Mij werd tevens gevraagd 
hoe de stand van zaken op dit 
moment is. Momenteel heeft de 
staatssecretaris van Financiën -
mijn collega voor fiscale zaken — dit 
in onderzoek. Dit ook als antwoord 
op een vraag van de heer Van der 
Jagt. 

De heer Van der Jagt maakte ook 
een opmerking over artikel 50n, 
waarin sprake is van niet-onevenredi-
ge schade volgens de terminologie 
die de raad gebruikt. Voor die 
terminologie is aangesloten bij de 
Wet persoonsregistraties, in het 
bijzonder bij artikel 18, lid 3. Daaruit 
blijken ook de samenhang en mijn 
consistentie. Ik had overigens de 
indruk dat de heer Van der Jagt hier 
ook wel mee kon leven, zij het dat hij 
het wat vreemd bleef vinden. De heer 
Van der Jagt heeft ook de aandacht 
gevestigd op een discussie die ik met 
de heer Schutte aan de overzijde heb 
gehad over artikel 50h. Hij vroeg mij 
of mijn beleid wel consistent was: er 
is sprake van een verplichting voor 
de werknemer als er schade ontstaat 
door misbruik, maar van een 
bevoegdheid voor uitvoeringsorga-
nen bij de constatering van misbruik. 
Voorzitter! Voor alle duidelijkheid 
vermeld ik dat het in artikel 50h gaat 
om het melden van een misdrijf ten 
nadele van een ander orgaan. Het is 
wel degelijk een verplichting om 
misdrijven te melden aan het OM Ik 
verwijs hierbij naar artikel 162 van 
het Wetboek van Strafvordering. Die 
verplichting geldt ook voor de 
bedrijfsverenigingen. Het zou niet 
juist zijn, dit aan die andere organen 
over te laten die een en ander niet 
kunnen controleren. Ik heb hierover 
met de heer Schutte gediscussieerd. 

De erkenning van het administra-
tiekantoor CAB, waarnaar door de 
heer Franssen werd gevraagd, vormt 
geen probleem. Dit administratiekan-

toor neemt dezelfde positie in als elk 
ander administratiekantoor maar 
men wilde wat ruimte hebben. Er is 
inderdaad een briefwisseling 
geweest; onzerzijds is de brief 
beantwoord. Men heeft een jaar de 
tijd om zich op de nieuwe situatie te 
beraden zodat er voor dit erkende 
bureau voldoende gelegenheid is om 
op een en ander in te spelen. 

De heer Franssen stelde voorts de 
medische gegevens bij de GMD aan 
de orde. Voorzitter! Dit voorstel biedt 
ook regels voor de Gemeenschappe-
lijke Medische Dienst daar deze ten 
behoeve van de uitvoering van de 
hem wettelijk opgedragen taken een 
administratie voert. Dat is geen 
verzekerdenadministratie; die berust 
bij de bedrijfsverenigingen. Ook in de 
GMD-administratie dient men het 
sofi-nummer te gebruiken. De GMD 
mag echter alleen de gegevens 
opnemen die noodzakelijk zijn voor 
de uitvoering van de taak van die 
dienst. Dit is geregeld in artikel 23 
van de Organisatiewet, waarnaar 
overigens ook de heer Franssen heeft 
verwezen. Verder geldt dat juist de 
GMD al lang een privacyreglement 
kent, waarin nauwkeurig wordt 
geregeld wie toegang heeft tot de 
gegevens en hoe deze mogen 
worden gebruikt. Het is juist deze 
regeling die al eens met succes in 
rechte is gehanteerd zodat de 
waarborgen met betrekking tot die 
gegevens er in voldoende mate zijn. 

Voorzitter! Ik kom nu toe aan de 
financiële effecten van de maatrege-
len. Tot uw geruststelling kan ik 
zeggen dat de beantwoording al 
aardig opschiet. 

De voorzitter: Kunt u in globale zin 
aangeven hoe lang u nog denkt te 
spreken? Ik vind dat wij daar op deze 
laatste avond wel recht op hebben. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik wil dit 
onderdeel wel heel snel proberen te 
behandelen. Dan zou het antwoord 
binnen vijf minuten kunnen worden 
afgerond. 

De voorzitter: Het geheel binnen vijf 
minuten? U moet natuurlijk niet iets 
doen wat niet mag... 

Staatssecretaris De Graaf: Het is 
toch wel een belangrijk onderdeel... 

De voorzitter: Zullen wij het dan 
maar houden op twintig minuten? 
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Staatssecretaris De Graaf: Neen, 
dan ben ik al lang klaar. 

De voorzitter: Wij houden het op 
vijftien minuten. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik zal het 
antwoord volledig geven want ik vind 
dat de Eerste Kamer daar recht op 
heeft. De Kamer is ten slotte niet 
voor niets teruggekomen. 

Een aantal woordvoerders heeft 
vragen gesteld over de financiële 
gevolgen van de maatregelen 
waarover wij nu spreken. Voorzitter! 
Allereerst moet ik zeggen dat iedere 
berekening met betrekking tot de 
omvang van de opbrengst van de 
maatregelen op het terrein van 
misbruik en oneigenlijk gebruik 
tentatief van aard is. Dat woord is 
door verschillende woordvoerders 
genoemd. Ik heb niet anders, 
voorzitter, en niemand heeft iets 
beters. Ik geef toe dat het onbevredi-
gend is maar er zijn wel heel wat 
gegevens verstrekt in het kader van 
de ISMO-rapportage. Daarmee is 
toch een goede onderbouwing 
gegeven, op zijn minst voor de 
relatief niet te hoog ingeschatte 
opbrengst. De vraag is gesteld waar, 
als een en ander maar 20% oplevert, 
de overige 8 0 % blijft. Voorzitter! Ik 
hoop dat die ook binnenkomt, maar 
het blijft tentatief. 

Aan de overzijde is deze zaak 
uitvoerig, zowel schriftelijk als 
mondeling, behandeld. Vooral de 
heer Van der Jagt verwijs ik naar de 
brief die ik op 15 november 1 988 
aan de Tweede Kamer heb gestuurd. 
Ter aanvulling daarop en ter voorko-
ming van misverstanden bij de heer 
Van der Jagt merk ik op, dat de 
doelstelling is met alle maatregelen, 
niet alleen met de sofi-wetgeving, 3 
mld. boven water te halen. Naar 
aanleiding van een opmerking van de 
heer Van der Jagt merk ik overigens 
nog op, dat de fraude aan de 
uitkeringskant lager is ingeschat dan 
aan de premiekant, omdat aan de 
uitkeringskant in het verleden al een 
aantal maatregelen zijn genomen. 
Maar ook dat blijft tentatief. 

De heer Van der Jagt zeg ik nog, 
dat doelgroepen die op geen enkele 
wijze baat hebben bij registratie, 
moeilijk te achterhalen zullen blijven. 
Wij spreken dan wel - dat moge 
duidelijk zijn — over de harde kern 
van het zwarte circuit. Ik kan de 
omvang daarvan niet aangeven, 
omdat die echt zwart is. Kon ik het 
maar! Ik zou het met terugwerkende 

kracht doen, alhoewel dat niet mag 
van de Eerste Kamer. 

Naar aanleiding van een vraag van 
de heer Barendregt wijs ik erop, dat 
het kabinet een zeer intensief beleid 
heeft gevoerd en zal blijven voeren 
met betrekking tot het tegengaan van 
misbruik en oneigenlijk gebruik. Voor 
de toekomst wijs ik bij voorbeeld op 
het voornemen, ook in het kader van 
de bijstand een sofi-nummer in te 
voeren. Overigens zal in februari in 
de Tweede Kamer over dit onder-
werp uitvoerig worden gediscussie-
erd in een uitgebreide commissiever-
gadering. 

Met betrekking tot de financiële 
effecten merk ik naar aanleiding van 
een vraag van de heer Heijmans nog 
op, dat de bruto ombuiging voor 
1 989 geraamd is op 400 min. en dat 
daar 70 min. uitkeringskosten 
tegenover staan. Aldus resulteert een 
bedrag van 330 min., dat overigens, 
ik zei het al, van tentatieve aard is. 

De heer Barendregt vraagt naar de 
wijze waarop voorlichting plaatsvond. 
Voorlichting geschiedt door het 
ministerie en de uitvoeringsorganen 
in onderlinge samenwerking en 
afstemming. Er is een werkgroep van 
ministerie, uitvoerders en toezicht-
houders. De campagne is in volle 
gang. Het ministerie verzorgt de 
voorlichting aan het publiek door 
middel van folders en televisiespots. 
De uitvoeringsorganen richten zich 
op de werkgevers en de werknemers, 
vooral op de specifieke verplichtin-
gen van werkgevers — danr vallen 
ook de uitzendbureaus oncier — en 
werknemers. Conclusie: de voorlich-
t ing is naar mijn gevoel adequaat. 

Er zijn vragen gesteld naar 
aanleiding van eventuele calamitei-
ten, zoals oorlogsgevaar en bezet-
t ing. De heren Heijmans, Franssen en 
Barendregt vroegen een reactie. Er is 
terecht aandacht geschonken aan de 
fysieke beveiliging van de gegevens-
bestanden en de computersyste-
men. Naar aanleiding van de vragen 
van de heer Franssen kan ik in het 
algemeen bij de systemen, dus ook 
de verzekerdenadministratie, de 
volgende kanttekeningen maken. 

De laatste tijd is de besmetting van 
systemen met zogenaamde virussen 
nogal in het nieuws geweest. Ook de 
beveiliging van systemen bij de 
overheid, naar aanleiding van een 
recent rapport van de Algemene 
Rekenkamer, heeft de aandacht 
getrokken. Ik deel de mening van de 
heer Franssen dat de beveiliging van 
administraties permanente aandacht 

behoeft. Het is volgens deskundigen 
mogelijk, systemen technisch 
zodanig te beveiligen, dat besmettin-
gen met virussen en inbraak tot een 
minimum kunnen worden beperkt. 
Een voorbeeld is het gebruik maken 
van zogenaamde virus-checkers, 
programma's die virussen herkennen 
en bestrijden. Ook binnen de 
organisatie van het beheer van 
bestanden kunnen maatregelen 
genomen worden, bij voorbeeld door 
alleen toegang tot de bestanden te 
verlenen aan geautoriseerde 
personen, om de kans op misbruik en 
inbraak te minimaliseren. 

Voor de administraties van de 
uitvoeringsorganen is sprake van een 
gesloten systeem. Dat wil zeggen dat 
er geen relaties zijn met andere 
organisaties. Ook worden geen 
programma's uitgewisseld, maar 
data, dus gegevens. Het inbrengen 
van virussen — dat zijn programma's 
— is niet mogelijk. Bovendien kennen 
de verzekerdenadministraties een 
zogenaamde virtuele opzet, hetgeen 
inhoudt dat mogelijke systeemfouten 
of besmetting met een virus slechts 
tijdelijke gevolgen hebben voor een 
beperkt deel van het systeem. Als 
zodanig is het te vergelijken met een 
in compartimenten verdeeld schip; 
als er ergens een lek komt, stroomt 
slechts dat ene compartiment vol. 

Mijnheer de voorzitter! In het 
rapport van de Algemene Rekenka-
mer worden criteria genoemd 
waaraan systemen getoetst moeten 
worden. Ik kan meedelen dat de 
administraties bij de bedrijfsuitvoe-
ringsorganen aan die normen 
voldoen. Daar is sprake van een 
permanente zorg voor de beveili-
gingsvoorschriften. Toezicht wordt 
uitgeoefend door accountants en de 
SVR. Dat toezicht is een belangrijk 
onderdeel van de toezichthoudende 
taak van de SVR. 

Dus zowel technisch als organisa-
torisch kunnen garanties worden 
geboden, dat de administraties 
voldoende beveiligd zijn. Er zijn en 
worden voldoende maatregelen 
getroffen, die het gevaar van 
computerkraak en besmetting 
minimaliseren. Aan de heer Heijmans 
kan ik zeggen dat deskundigen bij het 
inrichten van de gegevensbestanden 
aan alle mogelijke ongelukken plegen 
te denken. Of concreet gedacht is 
aan de mogelijkheid van een 
vijandige bezetting kan ik niet 
zeggen. Wél kan ik meedelen dat 
beveiligingsmaatregelen zullen 
voorzien in het voorkomen van 
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onbevoegd gebruik door bij voor-
beeld bestanden ontoegankelijk te 
maken. Dan kan door middel van 
virussen of potjes buskruit. Het is dus 
mogelijk, bestanden op korte termijn 
te vernietigen. 

Mijnheer de voorzitter! Mijn 
conclusie is dat aan zoveel mogelijk 
ongelukken zal worden gedacht of is 
gedacht zodat tijdig passende 
maatregelen kunnen worden 
genomen. 

Mijnheer de voorzitter! Ik heb 
gepoogd, zo uitvoerig mogelijk te 
antwoorden. Wat mij betreft kan 
aldus de tweede termijn vrij kort zijn. 
Dit onderwerp verdient ook een 
gedetailleerde beantwoording. Wij 
mogen ons er niet met een jantje-
van-leiden van afmaken. Ik waardeer 
de plezierige woorden aan mijn 
adres, die de heer Heijmans naast 
zijn kritische opmerkingen heeft 
uitgesproken. Ook wil ik mijn 
waardering uitspreken voor het feit, 
dat de heer Van der Jagt mijn 
medewerkers lof heeft toegezwaaid 
voor het vele werk dat zij hebben 
verricht, vaak in nachtelijke uren. Ik 
vind het erg fijn, dat hij daarover een 
opmerking heeft gemaakt. Bedankt! 

D 
De heer Franssen (CDA): Mijnheer 
de voorzitter! Ik dank de staatssecre-
taris voor zijn antwoord. Alvorens 
daar kort op te reageren moet ik het 
volgende opmerken. In mijn eerste 
termijn heb ik het gehad over de 
begeleiding door de SVR van de 
verzekerdenadministratie. Ik noemde 
daarbij het jaartal 1980. De opmerk-
zame toehoorder zal begrepen 
hebben dat, hoewel de SVR voortva-
rend te werk gaat, dit wel wat al te 
snel is. Het dient derhalve 1986 te 
zijn. 

Vervolgens heb ik in mijn betoog 
de op 23 december ontvangen brief 
over de besluiten van de SVR d.d. 21 
december genoemd. In die brief, die 
als ingekomen stuk is gedateerd op 
22 december, worden drie belang-
rijke randvoorwaarden beoordeeld. 

Mijnheer de voorzitter! Ik zou het 
op prijs stellen wanneer deze brief 
van de SVR als noot aan de Hande-
lingen werd toegevoegd. Het is mij 
gebleken, dat daaraan behoefte 
bestaat. 

De voorzitter: Ik neem aan, dat 
tegen het opnemen van een noot in 
de Handelingen geen bezwaar 
bestaat. 

(De noot is opgenomen aan het eind 
van deze editie.)' 

De heer Franssen (CDA): Mijnheer 
de voorzitter! Ofschoon het betoog 
van de woordvoerder van de VVD mij 
zeker op onderdelen minder aan-
sprak, wil ik één belangrijke conclusie 
van zijn betoog gaarne onderschrij-
ven, nl. dat al of niet behandelen 
voor 1 januari aanstaande berust op 
taxaties van de risico's en dat het het 
wijste was te kiezen voor geen risico 
nemen, dus tijdig behandelen. De 
CDA-fractie heeft die keuze gemaakt 
en wij zijn er uiteraard verheugd over 
dat ook een aantal anderen, zij het 
een beetje later, diezelfde keuze 
hebben gemaakt. Ook in de uiteen-
zetting van de staatssecretaris 
hebben wij nog eens goed kunnen 
beluisteren dat die risico's zeker niet 
irreëel waren. 

Mijnheer de voorzitter! De privacy 
is in dit geheel heel belangrijk. Dat 
kan niet genoeg onderstreept 
worden. Ik ben erg tevreden over de 
uiteenzetting over de GMD die de 
staatssecretaris ons heeft meege-
deeld, want het is uiteraard bekend 
dat juist die medische gegevens zo 
belangrijk zijn. 

De staatssecretaris sprak over "wi j 
besparen" en met " w i j " bedoelde hij 
het kabinet. Dat is mijns inziens niet 
juist weergegeven. Ik lees het ook 
herhaalde malen in de kranten. Als 
wij het hebben over een besparing 
van 500 min., dan wil dat zeggen dat 
de fondsen en dus de premiebetalers 
en dus een groot deel van de burgers 
dat bedrag besparen. Het lijkt mij van 
belang om de mensen daarvan te 
doordringen. Vandaar dat wij heel 
graag meewerken aan alle regelingen 
die kunnen leiden tot terugdringing 
van misbruik en fraude. 

De staatssecretaris sprak verder 
over het statusoverzicht. Hij zei dat 
dat in 1990 komt. Mag ik aannemen 
dat dat de stand ultimo 1989 is? Ik 
zie de staatssecretaris ja knikken. Ik 
had dat al verondersteld. 

De staatssecretaris heeft uitvoerig 
stilgestaan bij de voorlichting van de 
werknemers en de werkgevers. 

Als niet deskundige sta je wel even 
met de oren te klapperen als je 
termen hoort over schotten als in 
boten en over virussen als in 
ziekenhuizen als het over automatise-
ring gaat. Ik heb echter begrepen dat 
ook de Algemene Rekenkamer er een 
nauwlettend oog op houdt. Ik denk 
dat het belangrijk blijft om ons de 
vraag te stellen, juist in het belang 

van de bescherming: wie bewaakt de 
bewaker? 

Tot slot, voorzitter, sluit ik mij 
uiteraard graag aan bij vele goede 
wensen, niet alleen in de richting van 
de staatssecretaris en zijn ijverige 
medewerkers, maar ook in uw 
richting en uw medewerkers in dit 
huis en in de richting van al mijn 
collega's, degenen die er zijn en 
degenen die er niet zijn. Ik hoop dat 
wij het volgend jaar op een gezamen-
lijke golflengte doorgaan. 

D 
De heer Hei jmans (VVD): Voorzitter! 
Ook ik zal proberen het heel kort te 
houden. Ik wil de staatssecretaris 
danken voor de uitvoerige en 
gedetailleerde beantwoording van 
niet alleen mijn bijdrage, maar ook 
die van mijn collegae. Hij heeft aan 
de door mij geuite woorden van 
kritiek veel aandacht besteed. Hij 
heeft niet alle vragen beantwoord, 
maar verreweg de belangrijkste wel. 
De rest schenk ik hem nu maar. 

Voorzitter! De staatssecretaris 
begon te zeggen dat hij een zekere 
treurnis had. Ook al is het daags na 
kerstmis, ik ben toch wel een beetje 
blij dat hij die treurnis heeft onder-
vonden, niet omdat ik zo graag een 
treurende staatssecretaris zie — 
integendeel, ik zie veel liever een 
lachende — maar omdat ik uit zijn 
benadering heb opgemaakt dat hij 
toch begrip had voor de moeilijke 
positie waarin wij door de hele gang 
van zaken zijn gekomen. Ik hoop dat 
dit toch een signaal mag zijn om in 
de toekomst wat voorzichtiger te 
opereren, bij voorbeeld bij de 
indiening van de wetsontwerpen. 
Kern van de moeilijkheden was de 
zeer late indiening. De staatssecreta-
ris maakte daar "vrij late" van. 
Ondanks mijn begrip voor de 
moeilijkheden die men ten departe-
mente kan hebben met voorontwer-
pen en dergelijke, moet ik erop 
wijzen dat de Staten-Generaal, 
aannemende dat wij vandaag niet 
meer vergaderd zouden hebben, 
twee en een halve maand kreeg om 
het wetsontwerp te bekijken. De 
staatssecretaris weet uit ervaring dat 
dit uitermate kort is. 

De staatssecretaris zei dat het 
voorontwerp dat aan de SVR werd 
gestuurd, veel dunner was dan het 
eigenlijke wetsvoorstel. Daar was ik 
niet zo van onder de indruk, want ik 
denk dat het meer tijd kost om een 
gecomprimeerd wetsontwerp en de 
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toelichting daarop te schrijven, dan 
om een uitvoerige memorie van 
antwoord te schrijven. Ook hierbij 
toont zich in de beperking de 
meester. Ik weet uit eigen ervaring 
dat iets dergelijks meer tijd kost dan 
het almaar door blijven schrijven. 

De staatssecretaris zei dat hij heeft 
voldaan aan de twee voorwaarden — 
de twee brieven — die de commissie 
voor sociale zaken op 6 december 
stelde voor behandeling. Dat is 
formeel inderdaad zo, maar inhoude-
lijk bleken de mededelingen zodanig 
van aard te zijn, dat de meerderheid 
van de commissie het een te slappe 
basis achtte om op verder te 
bouwen. De staatssecretaris heeft 
dus wel zijn best gedaan om beide 
brieven te krijgen, maar wij waren 
niet erg voldaan over de inhoud 
ervan. 

De staatssecretaris is uitvoerig 
ingegaan op de vraag waarom 
bezwaar werd aangetekend tegen 24 
januari. In dat verband refereerde hij 
aan het gesprek dat de commissie 
sociale zaken heeft gehad met het 
presidium van de SVR en hemzelf. 
Hoewel de meerderheid van de 
commissie niet erg onder de indruk 
was van de argumenten, hebben wij 
toch overwogen om een eerdere 
behandelingsdatum vast te stellen. 
Wij hebben onder andere gesproken 
over 10 januari. Hij zal zich nog wel 
het antwoord van de SVR herinneren: 
wij zijn hier niet om te onderhande-
len, maar alleen om voorlichting te 
geven. Met andere woorden: er kon 
niet over gepraat worden. Het hele 
huis kon zich vindornnp de datum 3 
januari. Er is gebeld met Zoetermeer, 
maar daar kreeg men het antwoord 
dat ook die datum niet aanvaardbaar 
was. In relatie daarmee heb ik niet 
aan de staatssecretaris gevraagd of 
hij formele bevoegdheden richting 
SVR wilde laten gelden - die heeft 
hij niet — maar of hij niet met wat 
meer overredingskracht in die 
richting had kunnen opereren. 
Waarom niet opgebeld in de trant 
van: doe nu niet zo vervelend, want 
de hoogedelgestrengen aan het 
Binnenhof raken in de knoop. 
Misschien was er dan toch nog wel 
een mogelijkheid tot behandeling op 
3 januari geweest. Ik twijfel aan de 
mogelijkheid dat er op 10 januari al 
een significante bestandsvervuiling 
zou zijn, maar op 3 januari zou die er 
onmogelijk al kunnen zijn. De 
staatssecretaris heeft ook al gezegd: 
dan had ik nooit zo'n hard verhaal 
kunnen houden als ik nu heb gedaan. 

Mijnheer de voorzitter! Ik ben erg 
tevreden over de antwoorden die ik 
heb gekregen betreffende het 
wetsvoorstel zelf, al is voor mij de 
besparing van 330 min. nog niet 
duidelijk. De staatssecretaris heeft 
gezegd hoe hij aan dat bedrag komt, 
maar het gaat mij erom dat die 
besparing in 1989 nooit kan optre-
den, omdat de verzekerdenadmini-
stratie in dat jaar nog niet operatio-
neel is. Pas begin 1990, als de 
opgaven over 1989 binnen zijn en 
het rekensommetje klopt, kan het 
groene licht worden gegeven. Ik kan 
dus niet begrijpen hoe in 1989 al aan 
die opbrengst kan worden gekomen. 
Het is natuurlijk best mogelijk dat er 
preventieve werking is, maar dat lijkt 
mij zo vaag dat daar onmogelijk een 
bedrag, laat staan dit bedrag, op kan 
worden gebaseerd. 

Mijnheer de voorzitter! Gezien het 
late uur wil ik het hierbij laten. Ik heb 
de staatssecretaris reeds een goed 
jaar toegewenst. In navolging van 
anderen doe ik het ook aan degenen 
die daarboven zitten en die zich af en 
toe zullen zitten te verbijten over 
alles wat vanachter deze lessenaar 
naar voren wordt gebracht. 

D 
De heer Barendregt (SGP): 
Voorzitter! Ik dank in ieder geval de 
staatssecretaris voor zijn antwoorden 
op door mij gestelde vragen. Er blijft 
eigenlijk maar één punt over 
waarover verschil van mening 
bestaat. Dat betreft de strekking van 
het voorstel dat nu wordt aanvaard 
en de toekomstige toepassing in een 
gecombineerd, geïntegreerd 
nummer. Verschillende woordvoer-
ders hebben hier gezegd dat 
integreren nu nog niet mogelijk is, 
maar dat dit wel moet gebeuren. Ik 
meen dat de staatssecretaris in zijn 
antwoord heeft laten doorschemeren 
dat ik ook min of meer tot die 
categorie behoor. Ik moet hem toch 
die illusie ontnemen, want ik heb in 
mijn eerste termijn heel nadrukkelijk 
laten blijken dat wij het, hoewel het 
niet mogelijk is, het ook niet wense-
lijk vinden. Dit is een heel ander 
standpunt dan de anderen hebben 
verwoord. 

Ik handhaaf graag mijn standpunt. 
Dat maakt toch dat wij met enige 
reserve instemmen met dit wetsvoor-
stel, als de staatssecretaris niet wat 
duidelijker kan zijn over de motieven 
en de afwegingsfactoren voor een 
eventuele integratie. Dan blijft er zo'n 

mate van onzekerheid bestaan dat ik 
mijzelf toch enige reserves ter zake 
moet opleggen. 

De heer Franssen (CDA): Ik wil de 
geachte spreker toch wel geruststeU 
len. In de CDA-fractie van deze 
Kamer is dienaangaande geen enkele 
oordeelsvorming geweest. Dus 
behoeft u nog niet te vrezen dat wij 
op een andere lijn dan u zitten. Dat 
moet nog blijken. 

De heer Barendregt (SGP): Maar 
misschien wordt er, door het 
uitspreken van reserves en vrees 
door mij, in de CDA-fractie in die zin 
gedacht en overlegd. Wat dat 
betreft, kan het alleen maar goed zijn 
dat ik het nu nog even naar voren 
breng. 

De voorzitter: Zending bedrijven is 
een goede zaak. 

De heer Barendregt (SGP): Dat is in 
het algemeen soms zelfs ook nodig. 
Ik neem aan dat u dit ook zo 
bedoelde. 

Ik zei al dat de reserves die er tot 
nog toe zijn, blijven bestaan. Ik 
verklaar hier uitdrukkelijk dat onze 
instemming met dit wetsvoorstel, 
waartoe ik uiteindelijk toch besluit, 
niet als eerste stap naar de integratie 
mag worden beschouwd. Dit 
voorbehoud wil ik graag maken. 

D 
De heer Van der Jagt (GPV): 
Voorzitter! Het is mij niet vaak 
overkomen dat de regering mij in 
eerste termijn zo volledig beant-
woord heeft dat ik geen enkele vraag 
meer overhoud. Daarmee feliciteer ik 
de staatssecretaris van harte. Zijn 
beantwoording was kort, bondig en 
erg duidelijk. Hartelijk dank daarvoor! 
Evenals andere woordvoerders wens 
ik hem het goede toe. 

• 
De voorzitter: Mijnheer De Graaf, 
toen de heer Franssen iets vroeg, 
hebt u " j a " geknikt. Dat is niet als 
zodanig in de Handelingen opgeno-
men. Ik meen dat het toen ging over 
1989 en 1990. Misschien kunt u dat 
met het oog op de toekomst nog 
eens bevestigen, zodat het wel in de 
Handelingen komt. 
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D 
Staatssecretaris De Graaf: Voorzit-
ter! Ik begrijp het en ik zal aan uw 
verzoek voldoen. 

Allereerst spreek ik heel veel 
genoegen uit over de waarderende 
woorden die elk van de woordvoer-
ders aan mijn adres hebben gericht, 
alsook aan dat van onze medewer-
kers. Dat heeft de burger af en toe 
nodig. Bedankt! 

De heer Franssen heeft gevraagd 
of een en ander als bijlage aan de 
Handelingen kan worden toege-
voegd. Dat hebt u al geregeld, 
voorzitter. De heer Franssen heeft 
met name ook in de richting van de 
heer Heijmans terecht nog eens heel 
nadrukkelijk onder woorden gebracht 
dat, wanneer het gaat om de 
beoordeling van de positie van de 
SVR en de uitvoerders, er sprake is 
van een verschil in taxatie van het 
risico dat men neemt. Ik erken ook 
dat er verschillende data in discussie 
zijn geweest. Op die bewuste 15 
december zijn die echter niet zo hard 
ter sprake gebracht. Hoe dan ook, 
het blijft een verschil in taxatie. Ik 
oordeel in dit opzicht net iets anders 
over de positie en de reacties van de 
zijde van de SVR, alsook van de 
voorzitter van de SVR. 

De heer Hei jmans (VVD): Ik 
herinner mij nog dat in de nabespre-
king gepraat is over 17 januari en dat 
de staatssecretaris toen heeft 
gezegd, dat de SVR dat niet zal 
accepteren. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik durf te 
zeggen dat er tussen 24 januari en 
1 7 januari inderdaad... 

De heer Hei jmans (VVD): 10 is ook 
genoemd. 

Staatssecretaris De Graaf: Ja, 10 is 
genoeg, maar laatst is de datum van 
3 januari ook gevallen! Op een 
gegeven moment houden de 
discussies op. Men moet niet 
vergeten dat het presidium van de 
Sociale verzekeringsraad ook 
namens een eigen achterban spreekt. 
Een deel van de achterban had 
nadrukkelijke bezwaren tegen 
überhaupt het sofi-nummer. Ook 
voor zo'n bestuurscollege is het een 
kwestie van zorgvuldig omgaan in 
hun besluitvorming met de vraag wat 
wel en wat niet kan in bepaalde fases 
van de discussie. Dan kan ik mij in 

dat opzicht best indenken, dat men 
graag duidelijkheid wil scheppen. 

Voorzitter! De heer Franssen is 
tevreden over mijn reactie over de 
GMD. Ik ben het geheel eens met zijn 
opmerkingen over de besparingen. 
Terecht bevat het statusbericht 1990 
de gegevens van ultimo 1989, net 
zoals het statusbericht 1989 de 
gegevens van 1988 bevat. Dan is dus 
die vergelijking nodig. Voorzitter! U 
had mij zojuist gevraagd, hierop een 
duidelijk antwoord te geven. 

Wie bewaakt de bewaker? In het 
hele betoog is dat ook wel doorge-
klonken. Wij zijn het wel over het 
belang van deze zaak eens en naar 
mijn mening is er tot nu toe ook grote 
zorgvuldigheid betracht. 

Voorzitter! De heer Heijmans was 
erg tevreden over mijn beantwoor-
ding. Dat betekende echter niet dat 
hij in alle opzichten overtuigd was, 
ook niet over de duur tussen de 
advisering door de SVR en de 
indiening bij de Tweede Kamer van 
het wetsvoorstel. Hij zegt dat in de 
beperktheid zich de meester toont. Ik 
ben het in het algemeen daarmee 
eens, maar de toevoegingen waren 
van essentieel belang vanwege de 
verzekerdenadministratie en alles wat 
daarmee samenhangt en vanwege de 
uitbreiding. Maar een verschil in 
taxatie blijft mogelijk. 

De heer Heijmans heeft gevraagd 
in welke mate ik mijn overredings-
kracht heb gebruikt. Ik heb zojuist al 
gezegd, dat de zaken op een 
gegeven moment ophouden en dat 
de boeken gesloten moeten worden. 
Vanuit die politieke werkelijkheid ben 
ik te werk gegaan. 

De heer Heijmans twijfelt nog het 
meest aan de opbrengst van 330 
min. want hij werkt pas volledig in 
1990. Dan begrijpt hij eigenlijk de 
330 min. niet, ook al is dat het saldo 
van 400 min 70 min. administratie-
kosten. Ik denk toch, dat de winst zit 
in de introduktie van de verzekerde-
nadministratie en het gebruik maken 
van het persoonsnummer. Die 
individuele registratie begint op 1 
januari 1989. Alleen kan pas in 1990 
— en daarin heeft hij gelijk — de 
check plaatsvinden, nadat 1988 en 
1989 zijn geweest. Dan is de 
operatie op zichzelf echter al een jaar 
aan de gang. Het blijft een benade-
ring en het is een taxatie, maar niet 
zonder grond. 

Mijnheer de voorzitter! Ik wil toch 
wat meer duidelijkheid scheppen in 
de richting van de heer Barendregt. 
Hij heeft kunnen lezen dat ik aan de 

overkant bij de behandeling van de 
vraag of het sofi-nummer ook nog 
eens sofi-a of a-sofi moet worden, 
heel nadrukkelijk heb gezegd, dat die 
zaak nu niet beantwoord kan worden. 
Om die reden heb ik nu niet de 
overwegingen en de motieven 
kunnen noemen die hij van mij 
verlangt. Het heeft nog niet plaatsge-
vonden. Dit soort dingen gebeurt niet 
buiten het parlement om. Ik hoop 
hiermee de vraag van de heer 
Barendregt zorgvuldig te hebben 
beantwoord en ik hoop hem te 
hebben gerustgesteld. Ik zeg niet dat 
het er nooit zal komen, maar het is 
voor mij een zaak die nog volledig 
open ligt. Alle ins en outs, pro's en 
contra's moeten op tafel komen en 
dat zal pas later kunnen gebeuren. 
Het ging mij te ver om — zoals aan 
de overkant gebeurde — al te 
zeggen, dat het al zou moeten 
gebeuren. Daar heb ik mij ook tegen 
verzet, omdat die besluitvorming nog 
niet heeft plaatsgevonden. 

Voorzitter! Ik ben er blij om, dat de 
heer Van der Jagt mijn beantwoor-
ding zo volledig vond. Dank aan de 
Kamer, dank dat u, zoals u hier zit, 
naar hier hebt willen komen. Ik wil 
ook nog dank uitspreken en goede 
wensen uitspreken aan het adres van 
degenen die weliswaar niet deelna-
men aan de vergadering, maar wel 
hebben meegeluisterd, te meer 
omdat zij toch ook zullen vinden dat 
de doelstelling van hetgeen waarmee 
wij bezig zijn, een heel goede is. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter: Ik constateer, dat het 
wetsvoorstel met algemene stemmen 
is aangenomen. 

Resten mij nog drie taken. Ten eerste 
om alle medewerkers van dit huis 
hartelijk dank te zeggen voor hun 
inzet in het afgelopen jaar in deze 
roeriger woidende Eerste Kamer. Ten 
tweede om hartelijke, goede wensen 
voor het nieuwe jaar aan u allemaal 
aan te bieden, ook aan de ambte-
naren die hier aanwezig zijn en ook 
aan de journalisten, en ten slotte om 
de vergadering te sluiten, hetgeen 
hiermee is gebeurd. 

Sluiting 19.37 uur. 
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Lijst van besluiten 

De voorzitter heeft na overleg met 
het College van senioren besloten 
om de openbare behandeling van het 
volgende wetsvoorstel te doen 
plaatsvinden op 10 januari 1989: 

Wijziging van de Vreemdelingen-
wet (verzekering grensbewaking) 
(20972). 

Lijst van ingekomen stukken, 
met de door de voorzitter ter 
zake gedane voorstel len: 

1. de volgende door de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal aangeno-
men wetsvoorstellen: 

Wijziging van de Les- en cursus-
geldwet in verband met de invorde-
ring van het lesgeld en van de Wet 
op de studiefinanciering in verband 
met de invordering van de studie-
schuld (20667); 

Hoofdstuk VI (ministerie van 
Justitie) voor het jaar 1989; Vaststel-
ling begroting van uitgaven; VaststeL 
ling begroting van ontvangsten 
(20800-VI); 

Begroting van uitgaven en 
ontvangsten van het Gemeentefonds 
voor het jaar 1989 (20800C); 

Begroting van uitgaven en 
ontvangsten van het Provinciefonds 
voor het jaar 1989 (20800D); 

Begroting van uitgaven en 
ontvangsten van het Fonds investe-
ringsrekening voor het jaar 1 989 
(20800G); 

Wijziging van de Vreemdelingen-
wet (verzekering grensbewaking) 
(20972). 

Deze wetsvoorstellen zullen worden 
gesteld in handen van de desbetref-
fende vaste commissies; 

2. de volgende regeringsmissives: 
een, van de minister van Buiten-

landse Zaken, ten geleide van de 
teksten van de verklaring over 
conventionele wapenbeheersing en 
van het communiqué, die de 
Noordatlantische Raad tijdens de 
Ministeriële zitting te Brussel op 8 en 
9 december jongstleden heeft 
uitgegeven; 

een, van de minister van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, ten geleide van de 
verslagen van het bestuurlijk overleg 
van de Vierde nota over de ruimtelij-
ke ordening; 

een, van de minister van Financiën, 
ten geleide van een overzicht van de 
Nederlandse betalingsbalans over 

1988, alsmede recente valutamark-
tontwikkelingen; met bijlagen; 

een, van de minister van Verkeer 
en Waterstaat, betreffende vaststel-
ling van de hoofdwegenstructuur in 
Noordoost" Brabant; 

een, van de staatssecretaris van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
ten geleide van afschriften van 
brieven aan alle provinciale besturen 
inzake de aanvulling op de aanwijzing 
ziekenhuizen. 

De voorzitter stelt voor, deze 
missives voor kennisgeving aan te 
nemen. De bijlagen zijn nedergelegd 
ter griffie ter inzage voor de leden; 

3. de volgende missives: 
een, van de secretaris-generaal 

van het ministerie van Financiën, 
betreffende het voorstel van wet tot 
aanvulling van de Wet toezicht 
verzekeringsbedrijf met bepalingen 
omtrent hulpverlening op reis 
(20664); 

een, van de directeur van de 
Nederlandse vereniging van make-
laars in assurantiën en assurantiead-
viseurs (NVA), ten geleide van een 
jubileumboekwerk, uitgegeven ter 
gelegenheid van haar 40-jarig 
bestaan; 

een, van de Vereniging voor de 
metaal- en elektrotechnische 
industrie (FME), ten geleide van het 
rapport "Europa ' 9 2 " ; 

een, van de Sociale verzekerings-
raad, ten geleide van haar advies 
"Verlenging en flexibilisering van 
bevallingsverlof", op 17 november 
jongstleden door de raad vastge-
steld; 

een, van alsvoren, ten geleide van 
de in de reeks "Stat ist iek" versche-
nen publikatie "Het beroep op de 
Werkloosheidswet"; 

een, van de secretaris van de 
Voorlopige raad voor het ouderenbe-
leid, ten geleide van het advies 
"Ouderen en beleid, van objekt tot 
subjekt", op 19 december door 
genoemde raad uitgebracht aan de 
minister van Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur; 

een, van de secretaris van het 
Praeventiefonds, ten geleide van het 
verslag over de werkzaamheden van 
het bestuur van dit fonds. 

De voorzitter stelt voor, deze 
missives voor kennisgeving aan te 
nemen. De bijlage is nedergelegd ter 
griffie ter inzage voor de leden; 

4. de volgende geschriften: 

een aantal, betreffende het 
wetsvoorstel tot wijziging van de 
Vreemdelingenwet (20972). 
Deze geschriften worden van belang 
geacht voor de leden en plv. leden 
van de vaste Commissie voor justit ie; 

een, van de PvdA te Leeuwarden, 
betreffende een motie over de 
voorgenomen bezuinigingen in het 
onderwijs; 

een, van A.Sj. van der Goot te 
Leeuwarden, namens het organisa-
tiecomité van het symposium "De 
kleine talen in Europa", inzake het 
Friese taalbeleid. 
Deze geschriften worden van belang 
geacht voor de leden en plv. leden 
van de vaste Commissie voor 
onderwijs; 

een, van mevrouw mr. H.G.M. 
Giezeman, secretaris van de 
Nederlandse vereniging van fabrikan-
ten en importeurs van samengesteld 
voedsel voor kleine huisdieren te Den 
Haag, inzake het wetsvoorstel 
Herziening tariefindeling voedings-
en geneesmiddelen (20506). 
Dit geschrift wordt van belang 
geacht voor de leden en plv. leden 
van de vaste Commissie voor 
financiën; 

een, van dr. J . Holvast, namens de 
Stichting waakzaamheid persoonsre-
gistraties te Amsterdam, betreffende 
het wetsvoorstel Invoering van het 
sociaal-fiscaal nummer (20854); 

een, van K. Noordwit te Amster-
dam, betreffende alsvoren; 

een, van E.K. Klatte te 's-Graven 
hage, betreffende alsvoren; 

een, van de Bedrijfsvereniging voor 
de haven- en aanverwante bedrijven, 
binnenscheepvaart en visserij te 
Amsterdam, betreffende alsvoren; 

een, van T.G.S. Reitsma, namens 
de WAO-groep "Heuvelrug" te Zeist, 
betreffende de voortdurende daling 
van arbeidsongeschiktheidsuitkerin-
gen. 
Deze geschriften worden van belang 
geacht voor de leden en plv. leden 
van de vaste Commissie voor sociale 
zaken en werkgelegenheid; 

een, van J.D. Huyer te Amersfoort, 
betreffende de verhoging van de 
AWBZ-bijdrage. 
Dit geschrift wordt van belang 
geacht voor de leden en plv. leden 
van de vaste Commissie voor welzijn 
en volksgezondheid; 

een, van ER. van Brederode, 
directeur van de Stichting nationale 
contactcommissie monumentenbe-
scherming te Amsterdam, betreffen-
de het wetsvoorstel Vervanging van 
de Monumentenwet (19881). 
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Besluiten en ingekomen stukken 

Dit geschrift wordt van belang 
geacht voor de leden en plv. leden 
van de vaste Commissie voor cultuur. 

De voorzitter stelt voor, deze 
geschriften voor kennisgeving aan te 
nemen. 
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Noot 

Noot 1 (zie blz. 599) 

De Staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid 
De heer L. de Graaf 
Postbus 20802 
2500 EV 's-Gravenhage 

datum: 22 december 1988 

onderwerp: verzekerdenadministratie 

Excellentie, 
In zijn brief nr. 88/7171 dd. 1 
november 1988 heeft de Raad u 
medegedeeld dat de Verzekerdenad-
ministratie per 1 januari 1989 van 
start zou kunnen gaan, mits aan een 
drietal randvoorwaarden zou zijn 
voldaan, te weten: 
- tijdige (i.e. 1 januari 1989) parle-
mentaire afhandeling van de Wet 
Persoonsregistratie (WPR); 
- tijdige i.e. 1 januari 1989) parle-
mentaire afhandeling van de S0FI-
wet; 
- t i jdig (i.e. medio maart 1989) 
beschikbare voorzieningen bij de 
Rijksbelastingdienst (RBD) voor 
verificatie van persoonsgegevens 
volgens voorschriften die door de 
Sociale Verzekeringsraad voor 1 
januari 1989 dienen te worden 
vastgesteld op grond van vóór die 
datum tussen de RBD en de 
Federatie van Bedrijfsverenigingen te 
bereiken overeenstemming ter zake. 
Ten aanzien van het laatste punt 
deelt de Raad u mede dat 
vaststelling van de desbetreffende 
voorschriften in de vergadering van 
21 december 1988 heeft plaatsge-
vonden. 
De Raad heeft zich ervan vergewist 
dat hiermee de voorzieningen voor 
verificatie bij de RBD inderdaad in 
maart 1989 beschikbaar zullen zijn. 
Ten aanzien van de parlementaire 
afhandeling van de WPR en de S0FI-
wet constateert de Raad, dat deze 
op 21 december nog niet heeft 
plaatsgevonden. 
De Raad heeft echter kennis 
genomen van de voorgenomen 
behandeling door de Eerste Kamer 
van beide wetten op 27 december 
a.s. Daarom heeft de Raad in zijn 
vergadering van 21 december 1988 
als volgt besloten: 
Onder de uitdrukkelijke voorwaarden 
dat de WPR en de SOFI-wet op 27 
december 1988 beide door de 
Eerste Kamer zullen worden aange-
nomen, besluit de Raad dat de 

initiële vulling van de VZA alsmede 
het testen van de VZA als admini-
stratief-organisatorisch systeem per 
1 januari 1989 verantwoord is; 
hiertoe heeft de Raad, omdat de 
WPR fasegewijs in werking zal 
treden, tevens op 21 december 1988 
een circulaire inzake de privacy-
bescherming vastgesteld, die 
eerdere voorschriften ter zake nader 
aanscherpt. 
De Raad tekent hierbij aan dat het 
jaar 1989 succesvol mag worden 
genoemd indien via de jaaropgaaf 
1988 en de meldingen BV 1989 een 
afgeronde registratie wordt bereikt. 
Gezien de vele, zowel interne als 
externe, critische factoren in het 
totstandkomingsproces, zal dit de 
nodige inspanningen van betrok-
kenen vergen. 
De Raad meent u hiermee voldoende 
te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
De Sociale Verzekeringsraad, 
mr. W. J. P. M. Fase voorzitter 
drs. G. J . van der Hoeven, algemeen 
secretaris 
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