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1. Inleiding
Bij brief van 11 november 1991 ken-
merk 157522/91/IND (TBV 44 in Vc 82)
werden u onder meer richtlijnen vers-
trekt inzake de gegevensuitwisseling
tussen de Belastingdienst en de vreem-
delingendienst. TBV 44 was laatstelijk
geldig tot 31 december 1996 (zie ook
TBV 1994/11 Vc 94). Als gevolg van
gewijzigde procedures die hieronder
worden beschreven, is verlenging van
de geldigheidsduur van deze TBV’s niet
langer noodzakelijk.
In de loop van 1996 is de koppeling
tussen de Gemeentelijke
Basisadministratie (GBA) en het
Vreemdelingenadministratiesysteem
(VAS) landelijk operationeel gewor-
den. Dit heeft tot gevolg dat de gege-
vens omtrent de verblijfsstatus van de
hier te lande verblijvende vreemdelin-
gen in de GBA worden opgenomen.
Daarnaast is er een koppeling gereali-
seerd tussen de centrale administratie
van de Belastingdienst (genaamd
Beheer van Relaties – afgekort BvR) en
de GBA. Dit heeft weer tot gevolg
gehad dat in de administratie van de
Belastingdienst (BvR) thans de verblijfs-
status van vreemdelingen wordt
geregistreerd vanuit de GBA. Uit deze
werkwijze vloeit voort dat minder dan
tot nu toe het geval was, de Belasting-
dienst rechtstreeks informatie zal vra-
gen aan de vreemdelingendienst.
Voortaan zal de uitwisseling van gege-

vens tussen de Belastingdienst en de
vreemdelingendienst geschieden over-
eenkomstig de hierna onder 2 en 3
beschreven procedures en in de aldaar
aangegeven gevallen.
Opname van de verblijfstitel in de GBA
houdt niet in dat de voorwaarden
waaronder door de Belastingdienst
een Sofi-nummer mag worden vers-
trekt, wijzigingen hebben ondergaan.
Het regeringsbeleid blijft erop gericht
illegaal verblijf en illegale tewerkstel-
ling tegen te gaan. In dit verband zij
nogmaals opgemerkt dat het bezit van
een Sofi-nummer op zichzelf geen aan-
spraak biedt op toegang tot de ar-
beidsmarkt, toegang tot de collectieve
voorzieningen noch de mogelijkheid
schept hier te lande als zelfstandige
werkzaam te zijn. Voor vreemdelingen
die arbeid in loondienst willen gaan
verrichten geldt onverkort dat de
werkgever dient te beschikken over
een vergunning ingevolge de Wet
arbeid vreemdelingen tenzij het cate-
gorieën betreft die van deze verplich-
ting zijn vrijgesteld.

2. Gegevensuitwisseling tussen
Belastingdienst(BvR) en GBA
Vreemdelingen die gedurende een
minimale termijn van tweederde van
zes maanden in Nederland verblijven,
worden in de GBA opgenomen. Aan
deze categorie vreemdelingen wordt
door de Belastingdienst(BvR) automa-
tisch een Sofi-nummer toegekend. Aan
de in de GBA opgenomen vreemdelin-
gen die niet of nog niet beschikken
over een verblijfstitel ingevolge de
Vreemdelingenwet, zal de Belasting-
dienst (nog) niet overgaan tot toeleve-
ring van het Sofi-nummer aan de GBA.
In deze gevallen wordt het Sofi-num-
mer wel toegekend doch zal de Belas-
tingdienst dit toegekende Sofi-num-
mer uitsluitend hanteren als intern
nummer ten behoeve van de eigen
(belasting)administratie.
Bij de gang van zaken rondom het
Sofi-nummer dient dan ook duidelijk
onderscheid te worden gemaakt tussen
de begrippen ’toekennen’ (aan alle
vreemdelingen die in het BvR zijn
opgenomen) en ’verstrekken’ (aan de

GBA en aan de betrokken vreemdeling
zelf).
Bijgaand overzicht bevat de codes die
in de GBA en in het BvR worden ge-
bruikt voor de aanduiding van de ver-
blijfstitel. Uit de soort vreemdelingen-
document en de aanvullende
bepalingen betreffende het verrichten
van arbeid kan worden afgeleid welke
code voor de verblijfstitel van toepas-
sing is en of het Sofi-nummer mag
worden verstrekt.

3. Gegevensuitwisseling tussen
Belastingdienst en vreemdelingen-
dienst
In de inleiding is reeds vermeld dat de
Belastingdienst voortaan in de meeste
gevallen de gegevens omtrent de ver-
blijfsstatus van de GBA zal betrekken.
Deze procedure heeft tot gevolg dat
een verzoek om nader onderzoek naar
de verblijfstitel – van de zijde van de
Belastingdienst – aan de vreemdelin-
gendienst achterwege blijft als de uit
de GBA verkregen gegevens afdoende
duidelijkheid bieden.
In de navolgende gevallen echter zal
de Belastingdienst zich tot de
vreemdelingendienst wenden:
– de vreemdeling beschikt over een
geldige verblijfstitel (aantoonbaar
door middel van een verblijfsdocu-
ment) doch het BvR bevat omtrent
hem geen gegevens omdat de betrok-
ken vreemdeling ook niet in de GBA
bekend is. Voor opname in het BvR is
informatie met betrekking tot het ver-
blijfsadres noodzakelijk. Nu in dit geval
deze informatie niet via de GBA kan
worden verkregen, zal de Belasting-
dienst vervolgens de vreemdelingen-
dienst verzoeken het verblijfsadres te
verstrekken.
– de vreemdeling staat wel geregis-
treerd in het BvR doch heeft geen
GBA-(administratie)nummer, hij staat
dus niet in de GBA ingeschreven en hij
beschikt evenmin over een verblijfsdo-
cument;
– de vreemdeling staat in het VAS
geregistreerd en in de GBA met de
code 17 of 18 ( zie bijgaand overzicht
met de aantekening :’nee, tenzij’) doch
hij beschikt wel over een (geldig)ver-
blijfsdocument. In principe komt een
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dergelijke vreemdeling voor verstrek-
king van een Sofi-nummer in aanmer-
king; de GBA code 17 of 18 èn het
bezit van een verblijfsdocument geven
de belastingdienst echter aanleiding
tot het vragen van aanvullende inlich-
tingen bij de vreemdelingen-dienst.
De Belastingdienst zal voor het inwin-
nen van inlichtingen bij de vreemde-
lingendienst gebruik maken van het u
reeds bekende (zie TBV 44 Vc 82) for-
mulier. De verklaring omtrent de ver-
blijfsstatus dient zo spoedig mogelijk,
doch in elk geval binnen veertien
dagen aan de belastingdienst te wor-
den afgegeven. Dit in verband met de
termijn die geldt voor de afgifte van
een Sofi-nummer door de Belasting-
dienst.
Ten slotte vraag ik – mede op verzoek
van het ministerie van Financiën – nog
uw aandacht voor het volgende.
Van de zijde van de Belastingdienst is
geconstateerd dat vreemdelingen die
zich aanmelden bij de vreemdelingen-
dienst en vervolgens in het bezit van
een verblijfstitel(verblijfsdocument)
worden gesteld, op grond van deze
inschrijving een Sofi-nummer krijgen
verstrekt. 
Eerst hierna vindt inschrijving van de
vreemdeling in de GBA plaats waarbij
zich het verschijnsel voordoet dat bij
beide diensten (GBA en DVAS) dezelf-
de persoon onder (iets) afwijkende
personalia is geregistreerd. Dit kan tot
gevolg hebben dat één vreemdeling
twee verschillende Sofi-nummers krijgt
toebedeeld. Om een dergelijke onge-
wenste gang van zaken te voorkomen
is overeengekomen in het DVAS altijd
de in de GBA opgenomen persoonsge-
gevens in te voeren en te gebruiken
(GBA is leidend voor naam, adres en
woonplaatsgegevens). Als uitvloeisel
hiervan dient u in uw interne
bedrijfsprocessen deze landelijke
afspraak te verankeren.

Den Haag, 6 maart 1997.
De Staatssecretaris van Justitie,
Namens de Staatssecretaris,
Het plv. hoofd van de Immigratie- 
en Naturalisatiedienst,
J.G. Bos.
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Vreemdelingendocument en aanvullende bepalingen GBA/Bvr Verstrekken 

betreffende het verrichten van arbeid code SoFi-nummer

Onbekend Nee, tenzij1

A-document: Vergunning tot vestiging
B-document: Toelating als vluchteling
C-document: Verblijf voor onbepaalde duur
Arbeid is vrij toegestaan 11 ja
D- document: Vergunning tot verblijf
Arbeid is vrij toegestaan 12 ja
Arbeid is onder bepaalde voorwaarden toegestaan 19 ja
Arbeid is niet toegestaan 13 ja
E-document: Verblijfskaart (onderdaan lid-staat EG)
Arbeid kan zijn toegestaan
’Economisch actief’ 15 ja
’Economisch niet actief’ 16 ja
F1/F2/F3-document: Voorwaardelijke vergunning 
tot verblijf
Arbeid kan zijn toegestaan 14 ja
W-Document: betreft uitsluitend identiteitsbewijs
Arbeid is niet toegestaan 17 nee, tenzij1

Gemeld bij Vreemdelingendienst 18 nee, tenzij1

Nog niet in gebruik 20 Ja

1 Nee, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden


