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Betreffende wetsvoorstel: 

 

33509 

Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de 

zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten 

bij elektronische verwerking van gegevens) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het voorstel is op 1 juli 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. CDA, Groep Bontes/Van 

Klaveren, ChristenUnie, SGP, VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, 

D66 en PvdA stemden voor. 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

Artikel II, onderdeel B, artikel 15a, tweede lid en artikel 15c, tweede lid 

13 (Bruins Slot) waarmee wordt bewerkstelligd dat alleen de optie van gespecificeerde 

toestemming in het wetsvoorstel wordt opgenomen 

 

De optie van generieke opt in als bedoeld in het voorgestelde artikel 15a, tweede lid, 

onderdeel a van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg vindt de indiener geen 

goed idee. Met de generieke opt in kan de cliënt algemene toestemming geven voor het 

beschikbaar stellen van gegevens aan alle op het elektronisch uitwisselingssysteem 

aangesloten zorgaanbieders. Het is voor een patiënt moeilijk te overzien welke gegevens 

precies beschikbaar zullen worden gesteld. Verder is ook onduidelijk hoe het elektronisch 

uitwisselingssysteem zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Gezien het voorgaande stelt de 

indiener voor alleen de mogelijkheid van gespecificeerde toestemming in het wetsvoorstel 
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op te nemen. Dat houdt in dat de cliënt toestemming kan geven voor het beschikbaar 

stellen van alle of bepaalde gegevens aan bepaalde door de cliënt aan te duiden 

zorgaanbieders of categorieën van zorgaanbieders. 

Aangenomen. Voor: de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 

50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en 

de SP 

 

Artikel II, onderdeel B, artikel 15c, eerste lid 

15  18 (Bruins Slot en Pia Dijkstra) dat regelt dat de zorgaanbieder de cliënt van 

bepaalde zaken op de hoogte stelt 

 

De indieners willen met dit amendement regelen dat als nieuwe categorieën van 

zorgaanbieders zich aansluiten bij het elektronische uitwisselingssysteem, of het 

elektronisch uitwisselingssysteem substantieel wordt gewijzigd, de zorgaanbieder de cliënt 

hiervan op de hoogte stelt. Tevens dient de zorgaanbieder de cliënt in deze gevallen te 

informeren over de mogelijkheid om gegeven toestemming aan te passen (een algemene 

toestemming kan bijv. worden omgezet in een gespecificeerde toestemming) of in te 

trekken. Wat onder een «substantiële wijziging» wordt begrepen, willen indieners niet in 

dit amendement vastleggen maar laten beoordelen in een panel van deskundigen. Naast 

medici moet in ieder geval patiënten in dit panel plaatsnemen. De indieners hebben de 

overtuiging dat een patiëntenorganisatie vanuit het perspectief van de cliënt hier een 

waardevolle bijdrage aan kan geven. 

Aangenomen. Voor: de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-

Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP 

 

Artikel II 

28 (Bruins Slot c.s.) over een voorhangbepaling t.a.v. een amvb die betrekking heeft op de 

Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg 

 

Met dit amendement wordt een lid toegevoegd aan artikel 26 van de Wet bescherming 

persoonsgegevens, waarmee wordt geregeld dat een algemene maatregel van bestuur die 

betrekking heeft op de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de 

zorg, wordt voorgehangen aan de beide kamers der Staten-Generaal. Indien een der 

kamers der Staten-Generaal besluit niet in te stemmen met het ontwerp, wordt er geen 

voordracht gedaan en kan niet eerder dan zes weken na het besluit van die kamer der 

Staten-Generaal een nieuw ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal worden 

overgelegd. 

Aangenomen. Voor: de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 

50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD 

 

Artikel VIII 

12  20 (Pia Dijkstra en Bruins Slot) omtrent het opnemen van een 

evaluatiebepaling in het wetsvoorstel 

 

Dit amendement regelt dat een evaluatieverslag omtrent voorliggende 

wetswijziging binnen drie jaar na inwerkingtreding naar de Kamer wordt 

gezonden. Doel van deze evaluatie is om inzicht te krijgen of de aanvullende 
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randvoorwaarden afdoende bescherming bieden aan de persoonlijke levenssfeer 

van de burger wanneer er sprake is van elektronische uitwisseling van medische 

gegevens. Daarbij wordt gekeken of de gestelde eisen ook daadwerkelijk en 

afdoende vorm krijgen in de praktijk. Tevens wordt in de evaluatie gekeken of de 

algemene maatregel van bestuur waarin specifieke functionele, technische en 

organisatorische eisen worden gesteld aan de uitwisseling van medische 

gegevens, nog aansluit op de laatste technologische ontwikkelingen. 

Overgenomen 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Artikel II, onderdeel B, artikel 15a, tweede lid 

Artikel II, onderdeel B, artikel 15c 

14 (Leijten) over wijziging van de artikelen 15a en 15c van de Wet gebruik 

burgerservicenummer in de zorg 

 

Met dit amendement wordt het voorgestelde artikel 15a van de Wet gebruik 

burgerservicenummer in de zorg gewijzigd. In dat artikel wordt het mogelijk gemaakt dat 

cliënten naast specifieke toestemming tot het uitwisselen van patiëntgegevens, ook 

algemene toestemming kunnen geven tot het uitwisselen van patiëntgegevens. De 

gedachte is dat de cliënt met zijn toestemming eenmalig aangeeft dat diens gegevens 

opgenomen kunnen worden in het Landelijk Schakelpunt of een soortgelijk elektronisch 

uitwisselingssysteem. Dit is echter in strijd met het Europees Verdrag van de Rechten van 

de Mens, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet op de geneeskundige 

behandelingsovereenkomst (Wgbo). Doel van het amendement is daarom de mogelijkheid 

tot het geven van «algemene» toestemming te schrappen. Met dit amendement wordt 

geregeld dat een cliënt enkel toestemming kan geven voor het ter beschikking stellen van 

specifieke, dus expliciet benoemde (categorieën van) gegevens voor specifieke, dus 

expliciet benoemde zorgverleners. 

Met het afgeven van een algemene toestemming weet de cliënt niet waar hij precies 

toestemming voor geeft, want met zijn toestemming wordt uitwisseling mogelijk gemaakt 

van allerlei medische gegevens door niet op voorhand benoemde of bekende (categorieën 

van) zorgverleners. Dat is onwenselijk. Toestemming op het moment van opvragen (het 

voorgestelde artikel 15b van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg) is hiervoor 

geen substituut. Daarnaast is het uitwisselen van gegevens, zonder dat bekend is wie 

inzage heeft tot die gegevens, een mogelijke schending van het medisch beroepsgeheim 

en daarmee in strijd met de Wgbo. Dit geldt ook voor de toestemmingsregistratie die 

door het voorgestelde artikel 15c, tweede lid, van de Wet gebruik burgerservicenummer in 

de zorg gedeeld kan worden met anderen; dit artikellid wordt om deze reden ook 

geschrapt. 

Naast de wettelijke bezwaren tegen de mogelijkheid van een algemene toestemming is een 

dergelijke toestemming ook uitvoeringstechnisch een bezwaar. Bij de uitwisseling van 

medische gegevens geldt namelijk het «nee, tenzij» principe; gegevens mogen niet 

uitgewisseld worden tenzij de patiënt toestemming heeft gegeven om de gegevens wél uit 

te wisselen. Een algemene toestemming doorkruist dit principe. 

Verworpen. Voor: PVV, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, GroenLinks, de 

PvdD en de SP 
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Artikel II, onderdeel B, artikel 15a 

29  30 (Voortman) waarmee wordt voorkomen dat medische gegevens buiten Nederland 

worden opgeslagen, verwerkt of ingezien 

 

Met dit amendement wil de indiener voorkomen dat medische gegevens buiten de 

Europese Unie worden opgeslagen, verwerkt of ingezien. Dat bij de bouw en beheer van 

uitwisselingssystemen betrokken bedrijven gehouden zijn aan Nederlandse en Europese 

wet- en regel-geving is wat de indiener betreft niet voldoende. Het betreffende bedrijf kan 

bij afsluiten van het contract van goede wil zijn, maar kan door wet- en regelgeving in het 

land van vestiging in de situatie terecht komen dat met dwang of drang en onder 

geheimhouding toch gevraagd wordt gegevens te delen. Door te regelen dat een 

zorgaanbieder slechts gebruik maakt van een elektronisch uitwisselingssysteem indien de 

aanbieder van dat uitwisselingssysteem niet gehouden kan worden gegevens van de cliënt 

buiten de Europese Unie op te slaan, te verwerken, in te zien of te laten inzien, wordt 

voorkomen dat (onder geheimhouding) cliëntgegevens toch op een ongewenste manier 

worden gebruikt. 

Verworpen. Voor: de PVV, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP 

 

Diverse artikelen 

19  31 (Bruins Slot) over het opzeggen van de verzekering door cliënten bij een tweede 

overtreding van de verzekeraar binnen vijf jaar 

 

De indiener is van mening dat de zorgverzekeraar onder geen beding toegang dient te 

hebben tot de digitale uitwisselingssystemen, waar dit wetsvoorstel op ziet.  

In dit wetsvoorstel is al geregeld dat de minister bij de eerste overtreding een boete kan 

opleggen die openbaar gemaakt moet worden. Verder kunnen de verzekerden, wiens polis 

het betreft, de zorgverzekering en de aanvullende verzekering opzeggen. 

Dit amendement regelt, in aanvulling op het bovenstaande, dat als er sprake is van een 

tweede overtreding door de zorgverzekeraar binnen vijf jaar,  alle verzekeringsnemers van 

de zorgverzekeraar wederom het recht hebben om binnen zes weken de zorgverzekering 

en de aanvullende polis op te zeggen. Indien sprake is van een tweede overtreding van de 

zorgverzekeraar binnen vijf jaar, worden de getroffen verzekeringnemers hiervan niet 

alleen op de hoogte gebracht door de zorgautoriteit, maar doet de zorgautoriteit hiervan 

tevens mededeling in de Staatscourant en op haar website. Zodoende kan iedere 

verzekeringnemer – niet alleen de getroffenen – kennis nemen van de overtreding en de 

verzekering opzeggen. 

Met dit amendement is geborgd dat de betrokken systemen gebruikt worden voor 

medische toepassingen en niet voor risicoselectie. 

Volledigheidshalve merken wij op dat de mededeling genoemd in artikel 78cl geen besluit 

is als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb. 

Verworpen. Voor: de PVV, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS/Klein, D66, 

GroenLinks, de PvdD en de SP 
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Artikel II, onderdeel B, artikel 15a 

16 (Leijten) over het stellen van nadere eisen bij wet 

 

Dit amendement regelt dat nadere eisen aan elektronische gegevensuitwisseling niet 

langer kunnen worden gesteld bij algemene maatregel van bestuur, maar slechts bij wet. 

De nadere uitwerking of wijziging van specifieke functionele, technische en 

organisatorische eisen aan elektronische gegevensuitwisseling mag volgens de indiener 

enkel plaatsvinden via een wetswijziging, omdat de wijzigingen diep in kunnen grijpen op 

de rechtsverhoudingen van arts versus andere verantwoordelijken voor een 

uitwisselingssysteem. 

Ingetrokken 

 

Artikel II, onderdeel B, wordt na artikel 15a 

17 (Van Veen) over opname van een termijn waarbinnen een patientendossier moet 

worden bijgewerkt 

 

Er is in het wetsvoorstel geen termijn gesteld waarbinnen het patiëntendossier bijgewerkt 

moet zijn. Een actueel dossier is echter van belang als de patiënt of zorgverlener het 

dossier opvraagt. Dit is ook belangrijk in het kader van de patiëntveiligheid. Vier weken is 

een redelijke termijn. 

Ingetrokken 

 

Moties 

 

21  34  (Leijten) over geen bonus- en kortingsregelingen in verband met aansluiting op 

het LSP  

Aangenomen. Voor: de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 

50PLUS/Baay-Timmerman, GroenLinks, de PvdD en de SP 

 

22  35 (Leijten) over uitwisseling van medische gegevens via een versleutelde end-to-

end  

Verworpen. Voor: de PVV, de ChristenUnie, 50PLUS/Baay-Timmerman, 

50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP 

 

23 (Klever) over regie van de patiënt over zijn medisch dossier  

Verworpen. Voor: van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, 50PLUS/Baay-

Timmerman, 50PLUS/Klein, GroenLinks, de PvdD en de SP 

 

24 (Bruins Slot) over aanpassing van uitwisselingssystemen aan de eisen van de wet  

Verworpen. Voor: het CDA, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, 

GroenLinks, de PvdD en de SP 

 

25  36 (Bruins Slot en Bouwmeester) over voorleggen van de gedragscode van 

zorgpartijen aan het CBP 

Aangenomen. Voor: het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 

50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP 
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26  37 (Van Veen) over onmogelijk maken om papieren dossiers bij te houden  

Aangenomen. Voor: de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-

Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA en de SP 

 

27 (Leijten en Voortman) over zo spoedig mogelijk ontbinden van het contract met CSC 

Verworpen. Voor: de PVV, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP 

 


