38ste vergadering

Dinsdag 10 juli 2007
Aanvang 10.15 uur

Voorzitter: Timmerman-Buck

Staatssecretaris Bijleveld-Schouten: Voorzitter. Om te
beginnen feliciteer ik mevrouw Ten Horn hartelijk met
haar maidenspeech. Ik had tot nu toe geen ervaring met
maidenspeeches in de Eerste Kamer. Ik heb gezien dat
het heel anders toegaat in de Eerste Kamer dan in de

Tweede Kamer. Je hele doopceel wordt in deze Kamer
gelicht bij het houden van de maidenspeech. Ik vind het
een heel charmante manier om te beginnen in de Kamer.
Misschien is dit ook wel iets voor de overkant en kan
men daar nog iets leren van de Eerste Kamer.
Ik ben blij dat u zo uitgebreid bent ingegaan op het
wetsvoorstel. Dat biedt de gelegenheid om een aantal
relevante zaken door te spreken op het punt van de
verbetering van de publieke dienstverlening versus de
privacy. Op dat punt zijn alle woordvoerders ingegaan.
Veel woordvoerders hebben hun verontrusting
uitgesproken over het feit dat talrijke instanties het doen
voorkomen alsof het burgerservicenummer al is
ingevoerd. Ik benadruk nogmaals dat het niet de
bedoeling is om de Eerste Kamer te negeren. Daarom zei
ik zojuist al dat de Tweede Kamer wellicht nog iets kan
leren van de Eerste Kamer. Ik heb ook al schriftelijk laten
weten dat ik het echt fout vind wat er is gebeurd. Ik
verzeker de Kamer nogmaals dat, als het nodig is, de
voorbereidingen voor het burgerservicenummer worden
teruggedraaid. Dat kan ook, omdat er nog geen
onomkeerbare stappen zijn gezet.
Eigenlijk gaat het om het gebruik van de term
burgerservicenummer. Dat deze term al wordt gebruikt,
betekent niet dat het bsn al ingevoerd zou zijn. De
verplichtingen en de mogelijkheden die het wetsvoorstel
schept, worden pas van kracht als de Eerste Kamer het
wetsvoorstel heeft aanvaard. Ik benadruk dat er op dit
moment gewoon gewerkt wordt met het sofistelsel. Ik
betreur het dus dat de term bsn wordt gehanteerd waar
eigenlijk het sofinummer wordt bedoeld. Op drie
situaties waarover verschillende woordvoerders vragen
stelden, kom ik straks nog wat specifieker te spreken.
Ik kom om te beginnen op het belang van het bsn. In
de discussies merk ik dat het belang ervan breed wordt
onderkend. Als ik goed luister naar de Kamer, hoor ik
niet dat het bsn zelf ter discussie staat. Ik ben blij dat alle
woordvoerders dit op hun eigen manier zo hebben
gezegd. Ook het College Bescherming Persoonsgegevens
heeft, ondanks kritische kanttekeningen, herhaaldelijk
steun voor het bsn uitgesproken. De Kamer heeft ook
gewezen op het grondwettelijke recht op eerbiediging
van de persoonlijke levenssfeer. Ik zeg nadrukkelijk dat ik
het daarmee eens ben. Ik hoop de Kamer ervan te
overtuigen dat het bsn-stelsel geen afbreuk doet aan de
bestaande wettelijke regelingen waarin dit recht is
neergelegd. Mijns inziens zal een goed werkend stelsel
van persoonsnummers de zorgvuldige omgang met
persoonsgegevens bevorderen.
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Tegenwoordig zijn 70 leden, te weten:
Asscher, Van de Beeten, Bemelmans-Videc, Van den
Berg, Biermans, Van Bijsterveld, De Boer, Böhler, Doek,
Dölle, Dupuis, Duthler, Eigeman, Elzinga, Engels, Essers,
Franken, Goyert, De Graaf, Haubrich-Gooskens, Hendrikx,
Hermans, Hillen, Ten Hoeve, Hofstra, Holdijk, Ten Horn,
Huijbregts-Schiedon, Janse de Jonge, Van Kappen, Klein
Breteler, Kneppers-Heijnert, Koffeman, Kox, Kuiper,
Lagerwerf-Vergunst, Laurier, Leijnse, Leunissen, Van der
Linden, Linthorst, Meindertsma, Meulenbelt, Meurs,
Noten, Peters, Putters, Quik-Schuijt, Rehwinkel, Reuten,
Rosenthal, Russell, Schaap, Schouw, Slager, Smaling,
Strik, Swenker, Sylvester, Tan, Terpstra, Thissen,
Timmerman-Buck, Vedder-Wubben, Vliegenthart, De
Vries, De Vries-Leggedoor, Werner, Westerveld en
Willems,
en de heer Verhagen, minister van Buitenlandse Zaken,
de heer Van Middelkoop, minister van Defensie,
mevrouw Cramer, minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, mevrouw Van der
Hoeven, minister van Economische Zaken, mevrouw
Bijleveld-Schouten, staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw Dijksma,
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
en de heer De Jager, staatssecretaris van Financiën.
Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van:
- het wetsvoorstel Algemene bepalingen
betreffende de toekenning, het beheer en het
gebruik van het burgerservicenummer (Wet
algemene bepalingen burgerservicenummer)
(30312).
(Zie vergadering van 9 juli 2007.)
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