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Burger Service Nummer 

Algemeen
Het  burgerservicenummer  (BSN)  is  een  uniek  persoonsnummer  en  vervangt  het  sofi-
nummer per 26 november 2007. Uw sofinummer is automatisch omgezet in uw BSN. 
Het voordeel van het BSN is dat u met dit nummer bij elk loket van de overheid en dus ook 
de  gemeente  terecht  kunt.  Dankzij  het  BSN  kunnen  overheidsorganisaties  bestaande 
gegevensuitwisselingen eenvoudiger en betrouwbaarder uitvoeren.

Omdat het BSN helpt bij het vaststellen van de identiteit is het ook een belangrijk middel in 
de bestrijding van fraude. 
Met het inlichtingenbureau zijn afspraken gemaakt over het gestandaardiseerd aanleveren 
aan de gemeenten van de samenloopgevallen (personen die bij meerdere instanties staan 
geregistreerd  met  afwijkende  gegevens),  waarbij  de  meldingen  lopen  via  het 
Inlichtingenbureau.  Dit  is  op  grond  van  de  wet  structuur  uitvoeringsorganisatie  werk  en 
inkomen (Wet SUWI).

Wie/wat/waar
• Wie zich voor het eerst inschrijft bij een gemeente krijgt een BSN. 
• Uw BSN is uw unieke nummer voor uw contacten met de overheid. 
• Uw BSN staat op uw paspoort, rijbewijs en/of identiteitskaart. 
• De overheid mag het BSN gebruiken. 
• Andere organisaties mogen het BSN gebruiken, als dat wettelijk geregeld is. 

Niet alleen in de WWB zelf, maar ook in de Wet Persoonsregistraties is de geheimhouding 
van de hiermee gemoeide gegevens geregeld. 

Verplichtingen bijstandsgerechtigde
De cliënt is verplicht zijn/haar BSN-nummer op het inlichtingenformulier, behorende bij  de 
aanvraag, in te vullen. Dit nummer wordt door de afdeling Samenleving, na vaststelling van 
de identiteit, geverifieerd met de gemeentelijke basisadministratie (GBA), door middel van de 
automatische  koppeling  tussen  de  uitkeringsbestanden  en  de  bevolkingsbestanden. 
Wanneer een Burgerservicenummer in de GBA ontbreekt dan dient cliënt zelf zorg te dragen 
voor een verklaring van de Belastingdienst.

Bepalingen WWB
Art. 68 lid 2 en 3 
Art. 65 (privacy)

Trefwoorden
BSN-nummer
Wet suwi
Koppeling GBA
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