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Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de grondslag voor 
gegevensverwerkingen te verstevigen (Verzamelwet gegevensverwerking VWS 
I)
 
VOORSTEL VAN WET 
 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van
Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
 
Alzo, Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is om grondslagen ten 
behoeve van gegevensverwerking op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport op te nemen dan wel aan te scherpen en voorts om het inzagerecht 
technisch aan te passen;
 
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met 
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij 
goedvinden en verstaan bij deze:
 
Artikel I

De Jeugdwet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1a.1, onderdeel a, vervalt “en anoniem” en wordt na “een telefonisch of 
elektronisch gesprek” ingevoegd “, dat niet direct tot hen herleidbaar is,”. 

B

In artikel 1a.2, vierde lid, wordt “persoonsgegevens betreffende de gezondheid en 
strafrechtelijke persoonsgegevens” vervangen door “gegevens over gezondheid en 
persoonsgegevens van strafrechtelijke aard”.

C

Na artikel 1a.2 wordt een artikel toegevoegd, luidende:
 
Artikel 1a.3

1. Bij het voeren van een telefonisch of elektronisch gesprek als bedoeld in artikel 1a.1, 
onderdeel a, worden het IP-adres of telefoonnummer van de jeugdige verwerkt, voor 
zover deze noodzakelijk zijn om:
a. het contact tot stand te brengen tussen de jeugdige en degene die met de jeugdige dit 
gesprek voert;
b. de bereikbaarheid te verbeteren. 
2. Bij de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 1a.1, onderdeel a, kunnen 
persoonsgegevens, waaronder gegevens over gezondheid, andere bijzondere categorieën 
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van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard, worden verwerkt 
tijdens een elektronisch gesprek, voor zover deze uit eigen beweging door de jeugdige 
worden meegedeeld. 
3. De organisatie die de taken, bedoeld in artikel 1a.1, onderdeel a, uitvoert is slechts 
bevoegd informatie uit een elektronisch gesprek, waarin mogelijk persoonsgegevens, 
waaronder gegevens over gezondheid, andere bijzondere categorieën van 
persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard, zijn opgenomen 
verder te verwerken als daarop pseudonimisering als bedoeld in artikel 4, onderdeel 5, 
van de Algemene Verordening gegevensbescherming is toegepast en vervolgens 
onafgebroken wordt gecontinueerd en voor zover dat noodzakelijk is ten behoeve van 
een doelmatige en doeltreffende uitvoering van deze taken.
4. Bij het in behandeling nemen van klachten kunnen persoonsgegevens, waaronder 
gegevens over gezondheid, andere bijzondere categorieën van persoonsgegevens en 
persoonsgegevens van strafrechtelijke aard van de jeugdige die een telefonisch of 
elektronisch gesprek heeft gevoerd als bedoeld in artikel 1a.1, onderdeel a, worden 
verwerkt.

D

Artikel 9.2 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het derde lid komt te luiden:
3. De met het toezicht belaste ambtenaren zijn, voor zover dat voor de vervulling van 
hun taak noodzakelijk is, bevoegd tot inzage van de dossiers, het maken van kopieën 
daarvan en indien dat niet ter plaatse kan geschieden, de dossiers voor dat doel voor 
korte tijd mee te nemen tegen een door hen af te geven schriftelijk bewijs, of het 
vorderen van inlichtingen ter zake.
2. Onder vernummering van het vierde tot en met achtste lid tot het vijfde tot en met 
negende lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:
4. Voor zover de betrokken beroepsbeoefenaar uit hoofde van ambt, beroep of 
overeenkomst tot geheimhouding van het dossier verplicht is, kan hij deze verplichting, 
in afwijking van artikel 5:20, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, niet 
inroepen tegenover de met het toezicht belaste ambtenaren. Op deze ambtenaren rust 
dezelfde geheimhoudingsplicht als op de betrokken beroepsbeoefenaar.
3. Onder vernummering van het achtste en negende lid (nieuw) tot het negende en 
tiende lid, wordt een lid ingevoegd luidende:
8. Voor het indienen van een tuchtklacht zijn de met het toezicht belaste ambtenaren 
bevoegd de geheimhoudingsplicht, bedoeld in het vierde lid, te doorbreken. 

E

Artikel 9.5, derde lid, komt te luiden:
3. Onze Ministers zijn beiden bevoegd tot oplegging van een last onder dwangsom aan de 
betrokken beroepsbeoefenaar ter handhaving van het bepaalde in artikel 9.2, derde lid.

Artikel II

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg wordt als volgt gewijzigd:

A
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In artikel 1, eerste lid, worden in de alfabetische rangschikking de volgende 
begripsomschrijvingen ingevoegd:

Algemene verordening gegevensbescherming: Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG 
(PbEU 2016, 119;
bijzondere categorieën van persoonsgegevens: bijzondere categorieën van 
persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 3.1 van de Uitvoeringswet Algemene 
verordening gegevensbescherming;
gegevens over gezondheid: gegevens over gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 
15 van de Algemene verordening gegevensbescherming);
persoonsgegevens van strafrechtelijke aard: persoonsgegevens van strafrechtelijke aard 
als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening 
gegevensbescherming;. 

B

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid vervalt “als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15 van de Algemene 
verordening gegevensbescherming”.
2. In het vijfde lid vervallen “als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15 van de Algemene 
verordening gegevensbescherming” en “als bedoeld in paragraaf 3.1 van de 
Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming”.

C

In het tweede lid van artikel 11 wordt “gegevens over gezondheid als bedoeld in artikel 
4, onderdeel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming en andere 
bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke 
aard als bedoeld paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet 
Algemene verordening gegevensbescherming” vervangen door “gegevens over 
gezondheid, andere bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens 
van strafrechtelijke aard”.

D

In artikel 11h, eerste lid, komt “als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15, van de Algemene 
verordening gegevensbescherming” te vervallen.

E

Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het vierde lid komt te luiden:
4. De in het eerste lid bedoelde ambtenaren zijn, voor zover dat voor de vervulling van 
hun taak noodzakelijk is, bevoegd tot inzage van de dossiers van cliënten, het maken 
van kopieën daarvan en indien dat niet ter plaatse kan geschieden, de dossiers voor dat 
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doel voor korte tijd mee te nemen tegen een door hen af te geven schriftelijk bewijs, of 
het vorderen van inlichtingen ter zake.
2. Onder vernummering van het vijfde en zesde lid tot het zesde en zevende lid wordt 
een lid ingevoegd, luidende:
5. Voor zover de betrokken zorgverlener uit hoofde van ambt, beroep of overeenkomst 
tot geheimhouding van het dossier verplicht is, kan hij deze verplichting, in afwijking van 
artikel 5:20, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, niet inroepen tegenover de 
in het eerste lid bedoelde ambtenaren. Op deze ambtenaren rust dezelfde 
geheimhoudingsplicht als op de betrokken zorgverlener.

F

2. Onder vernummering van het tweede tot en met vierde lid tot het derde tot en met 
vijfde lid van artikel 25 wordt een lid ingevoegd, luidende:
2. De zorgaanbieder en de zorgverleners die zorg verlenen aan zijn cliënten, verstrekken 
bij en naar aanleiding van een andere melding als bedoeld in het eerste lid aan de in 
artikel 24 bedoelde ambtenaren de gegevens, daaronder begrepen persoonsgegevens, 
gegevens over gezondheid, andere bijzondere categorieën van persoonsgegevens en 
persoonsgegevens van strafrechtelijke aard, die voor het onderzoeken van de melding 
noodzakelijk zijn.

G

Artikel 29, tweede lid, komt te luiden:
2. Onze Minister is bevoegd een last onder dwangsom op te leggen aan de zorgaanbieder 
en de zorgverlener die geen gegevens verstrekken als bedoeld in de artikelen 7b, tweede 
lid, 11, tweede lid, en 25, tweede lid, of geen medewerking verlenen aan het bepaalde in 
artikel 24, vierde lid. 

Artikel III

In artikel 89, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet wordt “alsmede de Wlz-
uitvoerders” vervangen door “alsmede de Wlz-uitvoerders en de in artikel 24, eerste en 
derde lid, bedoelde ministers”.

IV

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3a.1.2, onderdeel a, vervalt “en anoniem” en wordt na “een telefonisch of 
elektronisch gesprek” ingevoegd “, dat niet direct tot hen herleidbaar is,”.

B

Artikel 3a.2.1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid komt te luiden:
2. De met het toezicht belaste ambtenaren zijn, voor zover dat voor de vervulling van 
hun taak noodzakelijk is, bevoegd tot inzage van de dossiers, het maken van kopieën 
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daarvan en indien dat niet ter plaatse kan geschieden, de dossiers voor dat doel voor 
korte tijd mee te nemen tegen een door hen af te geven schriftelijk bewijs, of het 
vorderen van inlichtingen ter zake.
2. Onder vernummering van het derde tot het vierde lid, wordt een lid ingevoegd, 
luidende:
3. Voor zover de betrokken beroepsbeoefenaar uit hoofde van ambt, beroep of 
overeenkomst tot geheimhouding van het dossier verplicht is, kan hij deze verplichting, 
in afwijking van artikel 5:20, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, niet 
inroepen tegenover de met het toezicht belaste ambtenaren. Op deze ambtenaren rust 
dezelfde geheimhoudingsplicht als op de betrokken beroepsbeoefenaar.

C

Artikel 3a.2.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst.
2. Na het eerste lid (nieuw) wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Onze Minister is bevoegd tot oplegging van een last onder dwangsom aan de 
betrokken beroepsbeoefenaar ter handhaving van het bepaalde in artikel 3a.2.1, tweede 
lid.

D

Artikel 4.2.12 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt in de eerste zin “ten behoeve van de verwerking, bedoeld in de 
artikelen 7.4.0, eerste lid, en 7.4.1, eerste en tweede lid, van de Jeugdwet” vervangen 
door “ten behoeve van de verwerking van gegevens voor beleidsinformatie”.
2. Het tweede lid komt te luiden:
2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, kunnen persoonsgegevens zijn, waaronder 
persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst en religieuze of levensbeschouwelijke 
overtuigingen blijken, gegevens over gezondheid, gegevens met betrekking tot iemands 
seksueel gedrag of seksuele gerichtheid en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard, 
voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor het inzicht in de wijze waarop een Veilig 
Thuis-organisatie de taken, bedoeld in artikel 4.1.1, tweede lid, uitoefent, en in de 
resultaten van die handelswijze.  
3. Onder vernummering van het derde en vierde lid tot vierde en vijfde lid wordt na het 
tweede lid een lid ingevoegd, luidende:
3. Veilig Thuis verstrekt kosteloos persoonsgegevens aan het college ten behoeve van de 
verwerking, bedoeld in: 
a. artikel 7.4.0, eerste lid, van de Jeugdwet;
b. artikel 5.1.1, eerste tot en met derde lid.
4. In het vijfde lid (nieuw) wordt “derde lid” vervangen door “vierde lid”.

E

Artikel 4.3.1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid komt te luiden:
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2. De met het toezicht belaste ambtenaren zijn, voor zover dat voor de vervulling van 
hun taak noodzakelijk is, bevoegd tot inzage van de dossiers, het maken van kopieën 
daarvan en indien dat niet ter plaatse kan geschieden, de dossiers voor dat doel voor 
korte tijd mee te nemen tegen een door hen af te geven schriftelijk bewijs, of het 
vorderen van inlichtingen ter zake.
2. Na het tweede lid wordt een lid toegevoegd, luidende: 
3. Voor zover de betrokken beroepsbeoefenaar uit hoofde van ambt, beroep of 
overeenkomst tot geheimhouding van het dossier verplicht is, kan hij deze verplichting, 
in afwijking van artikel 5:20, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, niet 
inroepen tegenover de met het toezicht belaste ambtenaren. Op deze ambtenaren rust 
dezelfde geheimhoudingsplicht als op de betrokken beroepsbeoefenaar.

F

Artikel 4.3.3, derde lid, komt als volgt te luiden:

3. Onze Minister en de Minister van Justitie en Veiligheid zijn beiden bevoegd een last 
onder dwangsom op te leggen aan de betrokken beroepsbeoefenaar die geen 
medewerking verleent aan het bepaalde in artikel 4.3.1, tweede lid.  

G

Artikel 5.1.6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt “, huiselijk geweld of kindermishandeling” vervangen door “en 
andere bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van 
strafrechtelijke aard”.
2. Na het tweede lid wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. Bij de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 4.1.1, derde lid, kan Veilig Thuis 
persoonsgegevens, waaronder gegevens over gezondheid en andere bijzondere 
categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard, 
verwerken tijdens een elektronisch gesprek, voor zover deze uit eigen beweging door 
degene die advies vraagt worden meegedeeld.

H    

Na artikel 5.1.6 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 5.1.7
 
1. Bij het voeren van een telefonisch of elektronisch gesprek als bedoeld in artikel 
3a.1.2., onderdeel a, worden IP-adres en telefoonnummer van deze persoon verwerkt, 
voor zover deze noodzakelijk zijn om:
a. het contact tot stand te brengen tussen de persoon en degene die met deze persoon 
dit gesprek voert;
b. de bereikbaarheid te verbeteren. 
2. Bij de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 3a.1.2, onderdeel a, kunnen 
persoonsgegevens, waaronder gegevens over gezondheid, andere bijzondere categorieën 
van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard, worden verwerkt 
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tijdens een elektronisch gesprek, voor zover deze uit eigen beweging door de persoon 
met wie het gesprek wordt gevoerd worden meegedeeld.
3. De organisatie die de taken als bedoeld in artikel 3a.1.2, onderdeel a, uitvoert is 
slechts bevoegd informatie uit een elektronisch gesprek, waarin mogelijk 
persoonsgegevens, waaronder bijzondere categorieën van persoonsgegevens en 
persoonsgegevens van strafrechtelijke aard, zijn opgenomen verder te verwerken als 
daarop pseudonimisering als bedoeld in artikel 4, onderdeel 5, van de Algemene 
Verordening gegevensbescherming is toegepast en vervolgens onafgebroken wordt 
gecontinueerd en voor zover dat noodzakelijk is ten behoeve van een doelmatige en 
doeltreffende uitvoering van deze taken.
4. Bij het in behandeling nemen van klachten kunnen persoonsgegevens, waaronder 
gegevens over gezondheid, andere bijzondere categorieën van persoonsgegevens en 
persoonsgegevens van strafrechtelijke aard van de persoon die een telefonisch of 
elektronisch gesprek heeft gevoerd als bedoeld in artikel 3a.1.2, onderdeel a, worden 
verwerkt.

I

In artikel 5.2.9, eerste lid, wordt “als bedoeld in de artikelen 5.2.1 tot en met 5.2.5” 
vervangen door “als bedoeld in de artikelen 4.2.12, tweede lid, en derde lid, onderdeel b, 
en 5.2.1 tot en met 5.2.5”. 

J

In artikel 5.3.4, tweede lid, wordt “op grond van deze wet” vervangen door “in verband 
met de uitoefening van de taken, bedoeld in artikel 4.1.1, tweede lid,”.

K

Artikel 6.1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid komt te luiden:
2. De toezichthoudende ambtenaren zijn, voor zover dat voor de vervulling van hun taak 
noodzakelijk is, bevoegd tot inzage van dossiers, het maken van kopieën daarvan en 
indien dat niet ter plaatse kan geschieden, de dossiers voor dat doel voor korte tijd mee 
te nemen tegen een door hen af te geven schriftelijk bewijs, of het vorderen van 
inlichtingen ter zake.
2. In het derde lid wordt “bijzondere persoonsgegevens” vervangen door “bijzondere 
categorieën van persoonsgegevens”.

L

Na artikel 6.1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 6.1a

Het college is bevoegd tot oplegging van een last onder dwangsom aan de betrokken 
aanbieder en beroepsbeoefenaar ter handhaving van het bepaalde in artikel 6.1, tweede 
lid.
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Artikel V

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg wordt als volgt 
gewijzigd:

A

Artikel 87 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid komt als volgt te luiden:
2. De met het toezicht belaste ambtenaren zijn, voor zover dat voor de vervulling van 
hun taak noodzakelijk is, bevoegd tot inzage van de patiëntendossiers, het maken van 
kopieën daarvan en indien dat niet ter plaatse kan geschieden, de dossiers voor dat doel 
voor korte tijd mee te nemen tegen een door hen af te geven schriftelijk bewijs, of het 
vorderen van inlichtingen ter zake.
2. Na het tweede lid wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. Voor zover de betrokken beroepsbeoefenaar uit hoofde van ambt, beroep of 
overeenkomst tot geheimhouding van het dossier verplicht is, kan hij deze verplichting, 
in afwijking van artikel 5:20, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht en van 
artikel 88 van deze wet, niet inroepen tegenover de met het toezicht belaste 
ambtenaren. Op deze ambtenaren rust dezelfde geheimhoudingsplicht als op de 
betrokken beroepsbeoefenaar. 

B

Artikel 100a, onderdeel b, komt als volgt te luiden:

b. aan de betrokken beroepsbeoefenaar ter handhaving van het bepaalde in artikel 87, 
tweede lid.

Artikel VI

Artikel 39 van de Gezondheidswet wordt als volgt gewijzigd: 
1. Het eerste lid, onderdeel b, komt te luiden:
b. zijn de ambtenaren, voor zover dat voor de vervulling van hun taak noodzakelijk is, 
bevoegd tot inzage van de patiëntendossiers, het maken van kopieën daarvan en indien 
dat niet ter plaatse kan geschieden, de dossiers voor dat doel voor korte tijd mee te 
nemen tegen een door hen af te geven schriftelijk bewijs, of het vorderen van 
inlichtingen ter zake.
2. Onder vernummering van het tweede lid tot het derde lid wordt een lid ingevoegd, 
luidende:
2. Voor zover de betrokken beroepsbeoefenaar uit hoofde van ambt, beroep of 
overeenkomst tot geheimhouding van het dossier verplicht is, kan hij deze verplichting, 
in afwijking van artikel 5:20, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, niet 
inroepen tegenover de ambtenaren indien deze gebruik maken van de bevoegdheden, 
bedoeld in het eerste lid, onderdeel b. Op deze ambtenaren rust dezelfde 
geheimhoudingsplicht als op de betrokken beroepsbeoefenaar.
3. In het derde lid (nieuw) wordt “ter zake van een gedraging die in strijd is met het 
eerste lid, onder b” vervangen door: “aan de betrokken beroepsbeoefenaar ter 
handhaving van het bepaalde in het eerste lid, onder b”.
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Artikel VII

Artikel 13:1 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg wordt als volgt 
gewijzigd:

1. Het derde lid komt te luiden: 
3. De met het toezicht belaste ambtenaren zijn, voor zover dat voor de vervulling van 
hun taak redelijkerwijs noodzakelijk is, bevoegd tot inzage van de dossiers, het maken 
van kopieën daarvan en indien dat niet ter plaatse kan geschieden, de dossiers voor dat 
doel voor korte tijd mee te nemen tegen een door hen af te geven schriftelijk bewijs, of 
het vorderen van inlichtingen ter zake.
2. Het vierde lid komt te luiden:
4. Voor zover de betrokken beroepsbeoefenaar uit hoofde van ambt, beroep of 
overeenkomst tot geheimhouding van het dossier verplicht is, kan hij deze verplichting, 
in afwijking van artikel 5:20, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, niet 
inroepen tegenover de met het toezicht belaste ambtenaren. Op deze ambtenaren rust 
dezelfde geheimhoudingsplicht als op de betrokken beroepsbeoefenaar.

Artikel VIII

Artikel 60 van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk 
gehandicapte cliënten wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid komt te luiden:
3. De met het toezicht belaste ambtenaren zijn, voor zover dat voor de vervulling van 
hun taak redelijkerwijs noodzakelijk is, bevoegd tot inzage van de dossiers, het maken 
van kopieën daarvan en indien dat niet ter plaatse kan geschieden, de dossiers voor dat 
doel voor korte tijd mee te nemen tegen een door hen af te geven schriftelijk bewijs, of 
het vorderen van inlichtingen ter zake.
2. Het vierde lid komt te luiden:
4. Voor zover de betrokken beroepsbeoefenaar uit hoofde van ambt, beroep of 
overeenkomst tot geheimhouding van het dossier verplicht is, kan hij deze verplichting, 
in afwijking van artikel 5:20, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, niet 
inroepen tegenover de met het toezicht belaste ambtenaren. Op deze ambtenaren rust 
dezelfde geheimhoudingsplicht als op de betrokken beroepsbeoefenaar.

Artikel IX

De Wet langdurige zorg wordt als volgt gewijzigd: 

A

Onder vernummering van het zesde lid tot het zevende lid, wordt in artikel 3.2.3 een lid 
ingevoegd, luidende:

6. Voor zover noodzakelijk kan het CIZ bij de behandeling van een aanvraag 
gebruikmaken van de informatie die aan haar is verstrekt voor de beoordeling van een 
aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf, een verzoek om een rechterlijke 
machtiging of een verzoek tot het verlenen van een machtiging tot voortzetting van de 
inbewaringstelling als bedoeld in de artikelen 21, 24 en 37 van de Wet zorg en dwang 
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psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten, alsmede van de informatie die 
is opgenomen in een advies aan de officier van justitie als bedoeld in artikel 28a van de 
Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten. Deze 
informatie kan bestaan uit persoonsgegevens, waaronder bijzondere categorieën van 
persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 3.1 van de Uitvoeringswet Algemene 
verordening gegevensbescherming.

B

Artikel 10.4.1 wordt als volgt gewijzigd: 
1. Het tweede lid komt als volgt te luiden:
2. De in het eerste lid bedoelde ambtenaren zijn, voor zover dat voor de vervulling van 
hun taak noodzakelijk is, bevoegd tot inzage van de dossiers van verzekerden, het 
maken van kopieën daarvan en indien dat niet ter plaatse kan geschieden, de dossiers 
voor dat doel voor korte tijd mee te nemen tegen een door hen af te geven schriftelijk 
bewijs, of het vorderen van inlichtingen ter zake. 
2. Onder vernummering van het derde lid tot het vierde lid, wordt een lid ingevoegd, 
luidende:
3. Voor zover de betrokkenzorgverlener uit hoofde van ambt, beroep of overeenkomst tot 
geheimhouding van het dossier verplicht is, kan hij deze verplichting, in afwijking van 
artikel 5:20, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, niet inroepen tegenover de 
in het eerste lid bedoelde ambtenaren. Op deze ambtenaren rust dezelfde 
geheimhoudingsplicht als op de betrokken zorgverlener.

C

In artikel 10.4.3, eerste lid, wordt “de inzage van dossiers als bedoeld in artikel 10.4.1, 
tweede lid” vervangen door “het bepaalde in 10.4.1, tweede lid”.

Artikel X

De Geneesmiddelenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 100 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het zesde lid komt als volgt te luiden:
6. De in het eerste lid bedoelde ambtenaren zijn, voor zover dat voor de vervulling van 
hun taak noodzakelijk is, bevoegd tot inzage van een recept, het maken van kopieën 
daarvan en indien dat niet ter plaatse kan geschieden, het recept voor dat doel voor 
korte tijd mee te nemen tegen een door hen af te geven schriftelijk bewijs, of het 
vorderen van inlichtingen ter zake.
2. Na het zesde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:
7. Voor zover de betrokken beroepsbeoefenaar uit hoofde van ambt, beroep of 
overeenkomst tot geheimhouding van het recept verplicht is, kan hij deze verplichting, in 
afwijking van artikel 5:20, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, niet inroepen 
tegenover de in het eerste lid bedoelde ambtenaren. Op deze ambtenaren rust dezelfde 
geheimhoudingsplicht als op de betrokken beroepsbeoefenaar.

B
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In artikel 116a wordt “ter zake van een gedraging die in strijd is met artikel 100, zesde 
lid” vervangen door “aan de betrokken beroepsbeoefenaar ter handhaving van het 
bepaalde in artikel 100, zesde lid”. 

Artikel XI

De Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt vervangen door twee leden, luidende:
2. De in het eerste lid bedoelde ambtenaren zijn, voor zover dat voor het toezicht op de 
naleving van artikel 2 noodzakelijk is, bevoegd tot inzage van de gegevens, het maken 
van kopieën daarvan en indien dat niet ter plaatse kan geschieden, de gegevens voor dat 
doel voor korte tijd mee te nemen tegen een door hen af te geven schriftelijk bewijs, of 
het vorderen van inlichtingen ter zake.
3. Voor zover de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die kunstmatige 
donorbevruchting verricht of doet verrichten dan wel de Stichting uit hoofde van ambt, 
beroep of overeenkomst tot geheimhouding van de gegevens verplicht is, kan hij deze 
verplichting, in afwijking van artikel 5:20, tweede lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht, niet inroepen tegenover de in het eerste lid bedoelde ambtenaren. Op 
deze ambtenaren rust dezelfde geheimhoudingsplicht als op de natuurlijke persoon of de 
rechtspersoon die kunstmatige donorbevruchting verricht of doet verrichten dan wel op 
de Stichting.

B

In artikel 10a wordt na “een last onder dwangsom” ingevoegd “aan de natuurlijke 
persoon of de rechtspersoon die kunstmatige bevruchting verricht of doet verrichten dan 
wel de Stichting”. 

Artikel XII

Artikel 18.4.7h van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius 
en Saba wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vijfde lid komt als volgt te luiden:
5. De in artikel 18.4.7e, eerste lid, bedoelde ambtenaren zijn, voor zover dat voor de 
vervulling van hun taak noodzakelijk is, bevoegd tot inzage van de dossiers, het maken 
van kopieën daarvan en indien dat niet ter plaatse kan geschieden, de dossiers voor dat 
doel voor korte tijd mee te nemen tegen een door hen af te geven schriftelijk bewijs, of 
het vorderen van inlichtingen ter zake.
2. Na het vijfde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:
6. Voor zover de betrokken beroepsbeoefenaar uit hoofde van ambt, beroep of 
overeenkomst tot geheimhouding van het dossier verplicht is, kan hij deze verplichting, 
in afwijking van artikel 5:20, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, niet 
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inroepen tegenover de ambtenaren, bedoeld in artikel 18.4.7e, eerste lid. Op deze 
ambtenaren rust dezelfde geheimhoudingsplicht als op de betrokken beroepsbeoefenaar.

Artikel XIII

De Kaderwet VWS-subsidies wordt als volgt gewijzigd:

Aan artikel 3 wordt een lid toegevoegd, luidende:

4. Onze Minister is bevoegd persoonsgegevens, waaronder gegevens over gezondheid als 
bedoeld in artikel 4, onderdeel 15, van de Algemene verordening gegevensbescherming 
en andere bijzondere categorieën van persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 3.1 van 
de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, van degene die de 
subsidie aanvraagt dan wel van een derde die betrokken is bij de aanvraag te verwerken 
indien dit noodzakelijk is ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag om subsidie 
en de subsidieverstrekking.

Artikel XIV

PM Samenloopbepalingen

Artikel XV 

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de 
verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. 
 
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, 
autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering 
de hand zullen houden.
 

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

E.J Kuipers


