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Bij brief van 20 april 1999 heeft u de Registratiekamer, gelet op artikel 37, vijfde lid, 
van de Wet persoonsregistraties (Wpr) verzocht advies uit te brengen over het 
wetsvoorstel houdende wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ) in verband met de invoering van het sociaal-fiscaal nummer (sofi-nummer) 
alsmede enkele wijzigingen van de Ziekenfondswet. 
 
In deze brief komt de Registratiekamer tot een positief advies over het onderhavige 
wetsontwerp. Na een samenvatting van de door u aangedragen feiten vraagt zij voor 
twee punten uw aandacht. 
 
Met het onderhavige wetsvoorstel beoogt de regering het sofi-nummer in de 
administratie van de uitvoeringsorganen van de AWBZ in te voeren en daarmee de 
invoering van het sofi-nummer in de sociale verzekeringswetten te voltooien.    
1 april 1996 was reeds de Wet sofi-nummer Ziekenfondswet in werking getreden.  
De overweging van de regering om deze regeling niet tevens voor de AWBZ te laten 
gelden was destijds dat het niet te verwachten was dat het sofi-nummer in de AWBZ-
verzekerdenregistratie substantieel zou bijdragen aan de fraudebestrijding en gebruik 
van het sofi-nummer omwille van efficiencyredenen werd toen nog afgewezen. Volgens 
de memorie van toelichting bij het onderhavige wetsvoorstel heeft nadien een 
beleidswijziging plaatsgevonden, waarna gebruik van het sofi-nummer ook werd 
toegestaan in verband met efficiëntie bij de gegevensuitwisseling en in overige 
specifieke gevallen.  
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Het eerste punt waar de Registratiekamer uw aandacht voor vraagt is dat het sofi-
nummer een persoonsnummer is, dat wordt toegekend door de Belastingdienst. Door 
een combinatie van het sociale nummer en het fiscale nummer vormt het een uniek en 
verplicht persoonsnummer voor elke burger die in relatie staat tot een fiscale of sociale 
zekerheidsinstantie. Het gebruik van identificerende nummers, zoals het sofi-nummer, is 
geregeld in artikel 6a Wpr. 
 
Dit artikel luidt als volgt: 
 
1. Een nummer dat ter identificatie van een persoon wettelijk is voorgeschreven, 

wordt in een persoonsregistratie of bij het verstrekken van gegevens daaruit, 
slechts gebruikt ter uitvoering van de wettelijke regeling dan wel ten behoeve van 
een richtige uitvoering van wettelijke voorschriften waarbij eveneens van dat 
nummer gebruik kan worden gemaakt. Het nummer kan tevens worden gebruikt 
in andere gevallen bij of krachtens de wet bepaald. 

2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen gevallen worden aangewezen waarin 
een daarbij aan te wijzen nummer, als bedoeld in het eerste lid, kan worden 
gebruikt. Daarbij kunnen nadere voorschriften worden gegeven over het gebruik 
van een zodanig nummer. 

 
Artikel 6a WPR beperkt het gebruik van het sofi-nummer tot een drietal situaties. In de 
eerste plaats kan sprake zijn van het gebruik “ter uitvoering van de betrokken wettelijke 
regeling”. Het gaat hier om het gebruik op het terrein waarvoor het sofi-nummer primair 
is bestemd: namelijk de uitvoering van de fiscale en sociale zekerheidswetgeving. De 
AWBZ is een sociale zekerheidswet en past daarmee binnen het domein waarvoor het 
sofi-nummer is bestemd. De Registratiekamer komt tot de conclusie dat, mede gelet op 
de genoemde beleidswijziging van de regering, de noodzaak tot invoering van het sofi-
nummer in de AWBZ voldoende is onderbouwd.  
 
Het tweede punt waar de Registratiekamer uw aandacht voor vraagt betreft het advies 
dat de Registratiekamer op 12 november 1997 uitbracht aan de Minister voor 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de ‘Nota Informatievoorziening in de zorg’. In 
dit advies wees de Registratiekamer er op dat het van belang is een onderscheid aan te 
brengen tussen informatie voor de zorgkant enerzijds en voor de financieringskant 
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anderzijds. In de Nota Informatievoorziening in de zorg gaf de Minister reeds aan van 
mening te zijn dat het sofi-nummer niet als patiënt-identificatienummer gebruikt mocht 
worden. De Registratiekamer adviseert u te waarborgen dat het sofi-nummer in de 
AWBZ alleen gebruikt wordt voor de financiële afwikkeling van declaraties. In dat 
verband is onder meer artikel 57b uit het onderhavige wetsvoorstel relevant, waarin 
geregeld is dat de gegevensverstrekker na dient te gaan of de instantie dan wel persoon 
aan wie de gegevens worden verstrekt, bevoegd is de gegevens te verkrijgen.  
 
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Voorzitter Registratiekamer  


