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Elektronische raadpleging persoonsgegevens in verband met COVID-19 ("corona-opt-in'') 

Geachte mevrouw Van Ark, 

Bij brief van 25 februari 2012 (met kenmerk z2020-17310) heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) u 

geadviseerd over het Ontwerpbesluit houdende voorschriften in verband met de noodzakelijke 

raadpleging van gegevens van een cliënt via een elektronisch uitwisselingssysteem in verband met de 

triage dan wel behandeling van COVlD-19 (hierna: het conceptbesluit). 

In vervolg op dit wetgevingsadvies laat ik u weten dat de AP geen aanleiding ziet om op haar standpunt, 

zoals verwoord in de brieven van 30 maart 2020 en 30 juni 2020, terug te komen. Dat betekent concreet 

dat de huidige feitelijke situatie - te weten een tijdelijke voorwaardelijke versoepeling van de wettelijke 

vereisten die normaliter gelden voor uitwisseling van patiëntgegevens via het Landelijk Schakel punt - in 

afwachting van een gepaste juridische verankering kan blijven voortbestaan, indien en voor zover de stand 

van de coronapandemie daartoe noodzaakt. 

Om te kunnen beoordelen of de hiervoor bedoelde versoepeling nog altijd noodzakelijk en verantwoord is, 

ontvangt de AP graag van het ministerie uiterlijk op de laatste dag van ieder kwartaal een rapportage over: 
• de vraag waarom het gebruik van de hiervoor bedoelde "corona -opt-in-regeling" nog altijd

noodzakelijk en aangewezen is; en
• of zich incidenten hebben voorgedaan waardoor risico's voor de rechten en vrijheden van betrokkenen

zijn/zullen ontstaan en welke mitigerende maatregelen het ministerie naar aanleiding daarvan heeft

getroffen of heeft laten treffen (bijvoorbeeld door VZVZ als beheerder van het LSP)
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Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen en/ of opmerkingen hebben, dan kunt u zich wenden tot de in 

het briefhoofd genoemde contactpersoon. 

Hoogachtend, 

Autoriteit persoonsgegevens, 

Bestuurslid 
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