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Geachte , 
 
Bij brief van 18 juli 2014 heeft u, namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het 
College bescherming persoonsgegevens (CBP) gevraagd te adviseren over het ontwerp 
Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (hierna: het ontwerpbesluit). Het 
CBP voldoet hiermee aan uw verzoek. Het CBP heeft eerder geadviseerd over de Wet 
cliëntenrechten zorg (Wcz), later gewijzigd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg 
(Wkkgz).1 
 
Inhoud Wkkgz en ontwerpbesluit 
In de Wkkgz zijn regels opgenomen ter versterking van de positie van de cliënt in samenhang met 
de verantwoordelijkheden van zorgaanbieders voor de kwaliteit van zorg. Het ontwerpbesluit 
bevat de nadere regels die op grond van de Wkkgz bij algemene maatregel van bestuur moeten of 
mogen worden gesteld. De volgende hoofdstukken in het ontwerpbesluit zijn gerelateerd aan de 
verwerking van persoonsgegevens: 

• de verplichting voor de zorgaanbieder om te beschikken over een verklaring omtrent 
gedrag (VOG) voor in dienst tredende medewerkers (Hoofdstuk 3: artikel 3.1); 

• de interne procedure die de zorgaanbieder hanteert voor het melden van incidenten  
( Hoofdstuk 6, artikel 6.1); 

• de door de zorgaanbieder te hanteren klachtenregelingen (Hoofdstuk 7, artikelen 7.1 tot 
en met 7.3); 

• de verplichte meldingen en andere meldingen aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
(Hoofdstuk 8, artikelen 8.1 tot en met 8.26). 

 
Juridisch kader 
Het wetsvoorstel dient te voldoen aan artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) evenals aan Richtlijn 95/46/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995, waarvan de Wbp een uitwerking vormt. 
 
 

                                                        
1 Bij brief van 13 mei 2009, z2009-00338. Zie ook het advies van het CBP ten aanzien van de concept 
nota van wijziging bij de Wcz, z2011-00012. 
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Beoordeling 
 
Meldingen aan IGZ 
Verplichting verstrekken gegevens aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 
Zowel ten aanzien van verplichte meldingen aan IGZ als ‘andere meldingen’ aan IGZ is in het 
ontwerpbesluit een verplichting voor de zorgaanbieder en de betrokken zorgverlener opgenomen 
om aan IGZ alle gegevens2 te verstrekken die voor het onderzoeken van de melding noodzakelijk 
zijn. Dit is geregeld in respectievelijk artikel 8.6, lid 1 en artikel 8.20, lid 1, van het ontwerpbesluit.  
Deze bepalingen maken doorbreking van het medisch beroepsgeheim mogelijk. Het CBP acht een 
verplichting tot het doorbreken van het beroepsgeheim dermate ingrijpend dat hiervoor een 
expliciete regeling in de Wkkgz benodigd is. Artikel 11, lid 2, Wkkgz3 kan als zodanig voor 
verplichte meldingen gelden, maar ontbreekt voor ‘andere meldingen’. Overigens is artikel 25, lid 
2, Wkkgz geen delegatiebepaling die voorziet in de mogelijkheid om bij algemene maatregel van 
bestuur de medische geheimhoudingsplicht te doorbreken. 
Verder wordt in de nota van toelichting het bestaan van een noodzaak voor het opvragen van 
gegevens door IGZ bij zowel verplichte meldingen als ‘andere meldingen’ aangenomen zonder 
dat aandacht wordt besteed aan het verschil tussen deze meldingen. Dat hierop wordt ingegaan  
is van belang omdat verplichte meldingen zien op situaties waarvan wordt aangenomen dat deze 
een ernstige bedreigingen betekenen voor de veiligheid van de cliënt, terwijl dit bij ‘andere 
meldingen’ niet per definitie het geval is. Bij verplichte meldingen lijkt het belang van het 
opvragen van gegevens dus zwaarder te wegen. 
Het CBP adviseert om artikel 8.20 van het ontwerpbesluit te schrappen omdat de Wkkgz ten aanzien van 
‘andere meldingen’ niet voorziet in een bepaling die het mogelijk maakt het beroepsgeheim te doorbreken. 
Subsidiair adviseert het CBP bij de motivering van de noodzaak voor het opvragen van gegevens door IGZ 
rekening te houden met de verschillen tussen de verplichte en andere meldingen.  
 
Interne procedure melden incidenten 
Volgens artikel 9, lid 1, Wkkgz mogen, voor zover dat noodzakelijk is voor het interne 
kwaliteitsregister, zonder toestemming van de betrokkene, persoonsgegevens (waaronder 
gezondheidsgegevens) worden opgenomen die afkomstig zijn uit interne meldingen van 
incidenten.4 Artikel 9, lid 5, Wkkgz voorziet in de mogelijkheid de medische 
geheimhoudingsplicht te doorbreken. Zoals eerder door het CBP in het advies ten aanzien van de 
Wcz is opgemerkt, geldt voor een wettelijke regeling waarbij wordt voorzien in een doorbreking 
van het medisch beroepsgeheim het vereiste dat de aard en omvang van de te verstrekken 
gegevens voldoende specifiek worden vastgelegd. 5 In het ontwerpbesluit zijn nadere regels 

                                                        
2 Dit kunnen ook bijzondere persoonsgegevens zijn. 
3 Artikel 11, lid 2, Wkkgz: De zorgaanbieder en de zorgverleners die zorg verlenen aan cliënten, 
verstrekken bij en naar aanleiding van een melding als bedoeld in het eerste lid aan de ingevolge deze 
wet met toezicht belaste ambtenaar de gegevens, daaronder begrepen persoonsgegevens, gegevens 
betreffende de gezondheid en andere bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in de Wbp, die voor 
het onderzoeken van de melding noodzakelijk zijn. 
4 Nota van toelichting bij het ontwerpbesluit, p. 20. 
5 Z2011-00012 



 

 

DATUM 10 september 2014 
ONS KENMERK z2014-00517 

BLAD 3 

opgenomen met betrekking tot de meldingsprocedure (artikel 6.1). Deze regels geven geen 
duidelijkheid over welke persoonsgegevens in de melding en in het interne kwaliteitsregister 
worden opgenomen en zijn derhalve onvoldoende specifiek.  
Ten aanzien van artikel 6.1, lid 2, onder d zij opgemerkt dat de in deze bepaling opgenomen 
verplichting dat de interne procedure ‘melden incidenten’ waarborgen dient te bevatten voor de 
bescherming van persoonsgegevens niet volstaat. De verregaande inmenging op de persoonlijke 
levenssfeer van de betrokkene die artikel 9 Wkkgz mogelijk maakt, noopt ertoe dat in het 
ontwerpbesluit wordt opgenomen uit welke elementen de bescherming van persoonsgegevens 
dient te bestaan. Hierbij kan worden gedacht aan het zo snel als mogelijk bewerken van gegevens 
zodat zij niet meer herleidbaar zijn, beveiliging van het meldingssysteem en maatregelen ter 
voorkoming van bovenmatige gegevensverwerking.6  
Het CBP adviseert om in het ontwerpbesluit, net als in de artikelen 8.1 tot en met 8.4 en 8.16 die zien op 
meldingen bij de IGZ, op te nemen welke persoonsgegevens in het kwaliteitsregister worden opgenomen. 
Voorts adviseert het CBP om in het ontwerpbesluit op te nemen welke elementen ten aanzien van een 
zorgvuldige gegevensverwerking de meldingsprocedure dient te bevatten. 
 
Klachtregeling 
In artikel 7.3, lid 1, van het ontwerpbesluit is bepaald dat de klachtenregeling waarborgt dat de 
behandeling van een klacht die betrekking heeft op het handelen van een of meer andere 
zorgaanbieders, op zorgvuldige wijze wordt overgedragen aan de zorgaanbieder op wiens 
handelen de klacht betrekking heeft. Het CBP leest deze bepaling aldus, dat wanneer de 
betrokkene een klacht indient bij een zorgaanbieder en deze klacht, zonder dat betrokkene 
hiervan op de hoogte is betrekking heeft op een andere zorgaanbieder, deze klacht wordt 
doorgestuurd naar deze andere zorgaanbieder. 
In de nota van toelichting bij het ontwerpbesluit wordt opgemerkt dat (mede) in dit geval de in 
artikel 21 Wbp opgenomen uitzondering voor hulpverleners, instellingen of voorzieningen voor 
gezondheidszorg en zorgverzekeraars, op het verbod om persoonsgegevens betreffende de 
gezondheid te verwerken, van toepassing is.7 Naar het oordeel van het CBP ligt het voor de hand 
om de uitzondering op het in artikel 16 neergelegde verbod niet te baseren op artikel 21, maar op 
de uitdrukkelijke toestemming van de klager (artikel 23, lid 1, onder a, Wbp). Voor zover de nota 
van toelichting artikel 21, lid 1, onder a, Wbp van toepassing acht, is het volgende van belang. In 
dit artikel is bepaald dat het verbod om persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid te 
verwerken als bedoeld in artikel 16, niet van toepassing is indien de verwerking geschiedt door 
hulpverleners, instellingen of voorzieningen voor gezondheidszorg of maatschappelijke 
dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de 
betrokkene, dan wel het beheer van de betreffende instelling of beroepspraktijk noodzakelijk is. Het 
ligt niet voor de hand om het doorsturen van klachten of het gecombineerd behandelen daarvan 
aan te merken als vallend onder ‘het beheer van de betreffende instelling’ aangezien deze 
werkwijze juist betrekking heeft op het buiten de instelling brengen van de klacht. Volgens de 
                                                        
6 T.a.v. de herleidbaarheid van gegevens zie: ‘De Wcz en kwaliteit van zorg, Prof. mr. Legemaate, 
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 8 december 2010, p 600 en 601. 
7 P. 32. Dit geldt volgens de nota van toelichting ook voor de in artikel 7.3, lid 2 geregelde 
gecombineerde behandeling van klachten. 
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memorie van toelichting bij de Wbp moet het begrip ‘beheer’ in deze bepaling beperkt worden 
uitgelegd.8 
Zelfs al zou artikel 21, lid 1, onder a, Wbp van toepassing kunnen worden geacht, dan is naar het 
oordeel van het CBP van belang dat het doorsturen van klachten gebeurt met instemming van de 
betrokkene. De reden daarvoor is dat de relatie tussen de betrokkene en de zorgaanbieder aan wie 
de klacht wordt doorgestuurd van dien aard kan zijn dat de betrokkene er bezwaar tegen heeft 
dat de klacht wordt doorgestuurd.  
Het CBP adviseert om in het ontwerpbesluit en de daarbij behorende nota van toelichting ten aanzien van 
artikel 7.3 op te nemen dat uitdrukkelijke toestemming aan de betrokkene dient te worden gevraagd.  
 
Advies 
Het CBP adviseert u in dezen geen besluit te nemen, dan nadat met het vorenstaande rekening zal 
zijn gehouden. 
 
Hoogachtend, 
Het College bescherming persoonsgegevens, 
Voor het College, 
 
 
 
 
Mr. W.B.M. Tomesen 
Lid van het College 
 

                                                        
8 Tweede Kamer, vergaderjaar 1997–1998, 25 892, nr. 3, p. 110 


