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Het burgerservicenummer
Aan het eind van dit jaar wordt het burgerservicenummer ingevoerd. Dit nummer komt in de plaats
van het sofi-nummer, maar kan op meer manieren worden gebruikt. Wat gaat er veranderen?
Wat is het burgerservicenummer?
Het burgerservicenummer (BSN) is een nummer waarmee met honderd procent zekerheid kan worden
vastgesteld wie iemand is. Iedereen die met de Nederlandse overheid te maken heeft en die zich goed
kan identificeren, krijgt een BSN. Het BSN gaat door (overheids)organisaties gebruikt worden in de
contacten met u als burger. Het BSN zal ook gebruikt worden door organisaties om onderling
persoonsgegevens uit te wisselen. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen en scholen. Maar dat mag pas
als daar een aparte wet voor is gemaakt. Het burgerservicenummer zou oorspronkelijk op 1 januari
2006 worden ingevoerd, maar die datum is niet gehaald. De regering moet de wet over het nummer
nog definitief goedkeuren. Er wordt verwacht dat de wet halverwege 2006 officieel wordt en dat het
BSN tussen dan en het eind van het jaar gebruikt gaat worden.
Maar ik heb toch al een sofi-nummer?
Uw burgerservicenummer (BSN) bestaat uit dezelfde negen cijfers als uw huidige sofi-nummer en
komt ervoor in de plaats. Het sofi-nummer wordt bijvoorbeeld gebruikt als mensen zich bij een
instantie willen laten registeren, maar daarover is in de wet niets vastgelegd. Voor het
burgerservicenummer komt wél een speciale wet. Het sofi-nummer wordt vooral gebruikt voor
belastingzaken. Het BSN is voor alle afdelingen van de overheid en zelfs daarbuiten te gebruiken.
Welke instanties of organisaties ervan gebruik mogen maken en hoe, wordt in de wet bepaald.
Het sofi-nummer blijft trouwens wel bestaan. Sommige mensen hebben wel te maken met de overheid
(op sociaal- of belastinggebied), maar komen niet in aanmerking voor een BSN. Dan blijft dus het
sofi-nummer in gebruik.
Wat zijn de voordelen?
Met het burgerservicenummer kan de overheid u beter en klantvriendelijker helpen. Met een eigen
nummer kunnen uw gegevens namelijk betrouwbaar en sneller worden uitgewisseld binnen de
verschillende onderdelen van de overheid. Dankzij het BSN kunt u straks bij elk loket van de overheid
terecht (ook op internet) en hoeft u slechts één keer uw gegevens door te geven (‘eenmalige
gegevensverstrekking’).
Het BSN biedt veel voordelen, zowel voor de overheid als voor u. Het maakt een eind aan het gebruik
van allerlei verschillende nummers, zoals nummers die op middelbare scholen voor de leerlingen
worden gebruikt of het nummer wat u krijgt als u bijvoorbeeld huursubsidie aanvraagt. Daardoor is er
minder administratie nodig en worden er minder fouten gemaakt bij het invoeren of verwerken van uw
persoonlijke gegevens. Daarbij kunnen mensen door het BSN minder makkelijk onder een valse
identiteit aan het werk gaan.
Is het burgerservicenummer wel veilig?
U hoeft niet bang te zijn dat mensen zomaar allerlei persoonlijke gegevens uit uw
burgerservicenummer kunnen halen. Het nummer op zichzelf geeft geen informatie. Het is een
algemeen nummer dat gekoppeld kan worden aan de administratie van een bepaalde instelling. Het
wordt alleen maar gebruikt om uw persoonsgegevens betrouwbaar en veilig uit te wisselen. De
overheid zorgt ervoor dat het gebruik van het BSN goed beveiligd is. Zo komt er een wet waarin staat
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welke instanties uw gegevens mogen uitwisselen en wat ze ermee mogen doen. Ook worden er
regelingen getroffen waarmee kan worden gecontroleerd of het nummer wel klopt. Bovendien is er de
Wet Bescherming Persoonsgegevens, die regels geeft om uw privacy te beschermen.
Hoe krijg ik een burgerservicenummer?
Als u ingeschreven staat bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), dan wordt uw sofi-nummer straks
automatisch door de gemeente omgezet in het burgerservicenummer. Daar hoeft u zelf niets voor te
doen. Mensen die zich laten inschrijven in de GBA of de nog te vormen Registratie Niet Ingezetenen,
krijgen direct een burgerservicenummer toegewezen.
Wilt u meer weten over het burgerservicenummer, kijk dan op www.programmabsn.nl.
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