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VOORWOORD D 

Aann voltooiing van dit proefschrift is een lange periode vooraf gegaan. Het onder-
werpp van privacybescherming bij (medisch-)wetenschappelijk onderzoek heeft in die 
periodee steeds mijn grote belangstelling gehad (ook vanwege nevenactiviteiten op dit 
terrein),, doch het proefschrift heeft door verschillende omstandigheden niet altijd de 
aandachtt gekregen die het verdiende. Dat het onderzoek zo'n lange periode in beslag 
heeftt genomen, heeft overigens wel als voordeel dat je gedachten en ideeën over be-
paaldee kwesties enigszins kunnen 'rijpen'. Dat er uiteindelijk een proefschrift is ge-
komenn is te danken aan velen die mij op verschillende manieren hebben bijgestaan of 
geïnspireerd.. De noem uiteraard mijn promotor, prof. mr. E.J. Dommering. In de 
'privé-sfeer'' noem ik allereerst mijn dierbaren die voor mij veel tijd hebben vrijge-
maaktt en mij onophoudelijk hebben gestimuleerd mijn proefschrift af te maken. Ver-
derr dank ik mijn paranimfen, familie, vrienden en ZonMw-collega's (in het bijzonder 
Maartenn Slijper) die mij op allerlei manieren - variërend van praktische werkzaamhe-
denn tot de broodnodige 'moral support' - hebben gesteund. Ten slotte moet worden 
vermeldd dat ik zonder financiële ondersteuning van mijn wetenschappelijke activitei-
tenn door de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC (1994-1998), Instituut voor 
Informatierechtt (1999-2000) en de Hijmansbeurs (2003-2004) van de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheidd van de UvA deze lange weg nooit had kunnen afleggen. 

Alkmaar,, augustus 2004 
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11 INLEIDIN G 

1.11 Achtergrond van het onderzoek 

Zonderr wetenschappelijk onderzoek zou er geen technische en wetenschappelijke 
vooruitgangg zijn binnen onze maatschappij. Dit geldt niet in de laatste plaats voor 
medisc/ï-wetenschappelijkk onderzoek dat zorgt voor nieuwe mogelijkheden en ont-
wikkelingenn binnen de geneeskunde en de gezondheidszorg. 
Inn de loop van de vorige eeuw is het medisch-wetenschappelijk onderzoek grootscha-
ligerr geworden en geprofessionaliseerd. De laatste decennia heeft het ook steeds meer 
eenn internationale dimensie gekregen en overschrijdt het regelmatig de eigen lands-
grenzen.. Hierbij speelt uitwisseling van medische data(bestanden) tussen landen een 
belangrijkee rol. Ook wordt in het medisch-wetenschappelijk onderzoek (en met name 
inn het epidemiologisch onderzoek) in toenemende mate gebruik gemaakt van 
(nieuwe)) informatietechnologie. Men denke niet alleen aan geautomatiseerde gege-
vensvastleggingg in de medische praktijk (dit vergroot de onderzoeksmogelijkheden 
aanzienlijk),, maar ook aan nieuwe technieken en methoden om gegevens te bewer-
ken.. Hierdoor kunnen steeds gemakkelijker statistische verbanden tussen verschil-
lendee factoren en gezondheidsvariabelen (genetische risico's, leefstijl, milieuomstan-
dighedenn enzovoorts) worden gelegd en daarmee toekomstige gezondheidskansen 
vann individuen of groepen in beeld worden gebracht. 

Tegelijkertijdd heeft ook bescherming van privacy binnen onze samenleving aan bete-
keniss gewonnen. Sinds de komst van de computertechnologie en automatisering van 
gegevensverwerkingg eind jaren zestig, begin jaren zeventig is het mogelijk grote hoe-
veelhedenn persoonsgegevens te verzamelen, bewaren, koppelen, verstrekken, samen-
brengenn en dergelijke. Dit gaat gepaard met risico's van misbruik en onzorgvuldig 
gebruikk van tot individuen herleidbare informatie. Recente ontwikkelingen op het 
terreinn van de informatietechnologie (IT), zoals 'knowledge discovery in data bases' 
enn 'data mining',3 brengen nieuwe privacyrisico's met zich. Burgers worden steeds 
'transparanter'' en kunnen daardoor ook eerder - als individu of lid van een groep - te 
makenn te krijgen met discriminatie en stigmatisering. In het licht van het toegenomen 
gebruikk van erfelijkheidsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek en het oprichten 
vann DNA-databanken zullen die risico's zich bovendien vaker uitstrekken tot familie-
ledenn van personen die in wetenschappelijk onderzoek zijn betrokken. 

Dee technologische ontwikkelingen op het terrein van informatieverwerking hebben 
evenwell  ook een andere kant: zij kunnen worden ingezet om inbreuken op de privacy 
vann betrokkenen te voorkomen of althans zoveel mogelijk te beperken. Hierbij kan in 
hett bijzonder worden gewezen op de zogenoemde 'privacy enhancing technologies' 
off  privacybevorderende technieken.4 Deze technieken beschermen individuen door zo 
minn mogelijk identificerende kenmerken van personen te verwerken. De in de medi-

11 Höppener 1990. 
22 E.W. Roscam Abbing 1996, p. 22-23; Lowrance 2003, p. Sl:2. 
33 Schreuders 2001b, p. 11-12. 
44 "(...) In het algemeen zal de technologische voortgang zowel het beschermwaardige object kun-

nenn uitbreiden als voor nieuwe bedreigingen kunnen zorgen." Nieuwenhuis 2003, p. 258. 
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schee wetenschap veel gebruikte techniek van 'gegevenscodering' is daarvan een 
voorbeeld. . 

Zowell  de (vrije) wetenschapsbeoefening als privacybescherming worden tot de fun-
damentelee waarden van onze samenleving gerekend. Staan zij in dat opzicht zij aan 
zij ,, zij kunnen niettemin in een spanningsverhouding tot elkaar staan.5 Zo wordt van-
uitt de medische onderzoekswereld naar voren gebracht dat door privacyregelgeving 
relevantee medische gegevens onvoldoende beschikbaar zijn en het gebruik van deze 
gegevenss soms (ernstig) wordt bemoeilijkt. Belangrijke studies op het terrein van de 
geneeskunde,, zoals naar de lange termijneffecten van geneesmiddelen of behandelin-
gen,, kunnen hierdoor worden gedwarsboomd. 
Vanuitt het perspectief van privacybescherming en daartoe strekkende wetgeving is 
evenwell  aan te voeren dat privacybelangen van burgers niet zonder meer voor re-
searchh mogen wijken en dat burgers bij gebruik van medische informatie adequaat in 
hunn belangen moeten worden beschermd. Bij onvoldoende privacybescherming be-
staatt het gevaar dat burgers zich niet vrij voelen medische hulp te zoeken of terug-
houdendd zijn in het verstrekken van informatie die voor hun behandeling relevant 
kann zijn. Deze - soms gespannen - verhouding tussen medisch-wetenschappelijk on-
derzoekk en privacybescherming vormt de achtergrond van dit onderzoek. 

1.22 Doel, vraagstel l ing en methode van het onderzoek 

Dezee studie heeft tot doel: 

privacyregelgevingg op het terrein van (medisch-)wetenschappelijk onderzoek en 
statistiekk te beschrijven en systematisch toegankelijk te maken; en 
knelpunten,, problemen en rechtsvragen bij toepassing van die regels in de medi-
schee onderzoekspraktijk in beeld te brengen om vervolgens (in het licht van het 
grondrechtelijkk kader) te komen tot voorstellen voor verbetering en aanvulling 
vann geldend recht. 

Dee centrale vraagstelling van deze studie is in hoeverre het nationale (in samenhang 
mett het internationale) recht een adequate regeling biedt van het informatieverwer-
kendd proces bij medisch-wetenschappelijk onderzoek. Hierbij zijn twee aspecten na-
derr te onderscheiden: de evenwichtigheid van de regeling in het licht van de in het 
gedingg zijnde belangen; en de kwaliteit van de regeling in het licht van aan wetgeving 
tee stellen eisen (helderheid, kenbaarheid, eenduidigheid, handhaafbaarheid et cetera). 

Daartoee worden de volgende deelvragen behandeld: 

Welkee grondrechten zijn bij privacyregulering van medisch-wetenschappelijk 
onderzoekk relevant, wat is hun betekenis en welk referentiekader is daaruit voor 
dee wetgever af te leiden? 

Welkee privacyregels gelden voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek respec-
tievelijkk m^isc/i-wetenschappelijk onderzoek en hoe hebben deze regels zich 
ontwikkeld?? Wat is de status en reikwijdte van deze regelingen? In hoeverre is in 

55 Begin jaren negentig ontstond in o.a. het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde een intensieve 
polemiekk tussen juristen en medisch onderzoekers; Vandenbroucke 1990; Verhey & Verhey 1990; 
Brutell  de la Rivière & Giard 1991; Giard & Bosman 1991; Leenen & Roscam Abbing 1991a/1991b; 
Vandenbrouckee 1991a. 
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diee regelingen sprake van een afweging van onderzoeks- en privacybelangen? Is 
bijj  medisch-wetenschappelijk onderzoek sprake van een bijzondere afweging en 
zoo ja, waarom? 
Welkee problemen, knelpunten en rechtsvragen kunnen bij de toepassing van gel-
dendd recht op de onderzoekspraktijk, casu quo de verschillende fasen van me-
disch-wetenschappelijkk onderzoek worden gesignaleerd? Hoe zou, bezien vanuit 
hett grondrechtelijk kader, de huidige regelgeving kunnen worden vormgegeven 
omm aan die problemen tegemoet te komen? 

Behoeftt de huidige nationale en internationale regelgeving in het licht van het 
voorafgaandee aanpassing en/of aanvulling? Zo ja, op welke onderdelen? Welk 
regelingsvorm(en)) is/zijn op onderscheiden onderdelen het meest aangewezen? 

Onderzoeksmethode Onderzoeksmethode 
Ditt onderzoek beschrijft, analyseert en beoordeelt juridische normen ('normatief' on-
derzoek).. Daarbij wordt gebruik gemaakt van reeds bestaande bronnen, zoals wet- en 
regelgevingg en parlementaire stukken, internationale regelingen, rechtspraak, litera-
tuur,, rapporten en adviezen en internetsites. In beperkte mate wordt aandacht be-
steedd aan buitenlandse wetgeving (zie met name hoofdstuk 2, paragraaf 2.4 en hoofd-
stukk 6, paragraaf 6.4). 
Waarr een feitelijke beschrijving wordt gegeven van door de privacywetgeving veroor-
zaaktee belemmeringen bij de uitvoering van medisch-wetenschappelijk onderzoek, is 
gebruikk gemaakt van publicaties waarin dergelijke knelpunten en problemen worden 
beschrevenn alsmede van de evaluatie van de WGBO voor wat betreft de in die wet 
neergelegdee regeling inzake gegevensverstrekking ten behoeve van wetenschappelijk 
onderzoekk en statistiek. 

1.33 Aar d en begrenzing van het onderzoeksterrein 

1.3.11.3.1 Informationele privacy 

Privacybeschermingg kan men globaal onderscheiden in bescherming van de fysieke 
privé-sfeerr (relationele privacy) en bescherming van verzameling, opslag en verwer-
kingg van tot personen herleidbare informatie (informationele privacy).6 Dit onderzoek 
richtt zich uitsluitend op laatstgenoemde dimensie van privacy. Westin heeft deze (in 
dee jaren zestig) omschreven als "the claim of individuals, groups or institutions to 
determinee for themselves when, how and to what extent information is communica-
tedd to others".7 Deze kwalificatie van privacy als een subjectief recht wordt vrij alge-
meenn erkend, doch is in de Nederlandse literatuur niet zonder meer aanvaard. 
Hedenn ten dage wordt aan het begrip informationele privacy (of gegevensbescher-
ming)) doorgaans een ruimere invulling gegeven:9 het heeft betrekking op alle 
handelingenn met persoonsgegevens of anders gezegd op alle fasen van een informa-
tieverwerkendd proces (zie paragraaf 1.4.2). Als overkoepelende term voor deze han-
delingenn wordt in de huidige privacyregelgeving de term 'verwerking' gebruikt. 

66 Dommering 2000, p. 49-52. 
77 Westin 1967, p. 7. 
88 Zie hierover uitvoerig Blok 2002, p. 17-19 en p. 278. 
99 Overigens wordt deze uitbreiding van het privacybegrip door sommige auteurs, zoals Blok, als 

onnodigg en onwenselijk gezien. Volgens Blok leidt deze ontwikkeling tot "inflatie van de persoon-
lijkee levenssfeer" en tot "devaluatie van privacybescherming"; Blok 2002, p. 292 en p. 319. 
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1.3.21.3.2 Regulering van gegevensverwerking 

Bijj  regulering van gegevensverwerking kan men kiezen voor een publiekrechtelijke of 
eenn privaatrechtelijke benadering.10 Ligt de verantwoordelijkheid voor naleving en 
handhavingg in een civielrechtelijke benadering met name bij de betrokkene zelf (deze 
kann zich op bepaalde rechten beroepen en zich tot de rechter wenden), in een publiek-
rechtelijkee benadering ligt deze (tevens) in handen van een onafhankelijke toezicht-
houder.. Die laatste benadering ziet men terug in onze nationale privacywetgeving en 
dee privacyrichtlijn van de Europese Unie. 

Inn het kader van (publiekrechtelijke) privacyregulering kunnen drie categorieën nor-
menn worden onderscheiden: 

Inhoudelijkee of materiële normen. Deze normen leggen het verwerken van per-
soonsgegevenss aan banden, soms via eenduidige gedragsvoorschriften, maar 
veelall  via het voorschrijven van afwegingen waarbij bepaalde criteria en belangen 
inn acht moeten worden genomen. Materiële normstelling op het niveau van (Eu-
ropese)) wetgeving, algemene maatregel van bestuur of een verdrag dat door Ne-
derlandd is geratificeerd is bindend, dit ter onderscheiding van gedragscodes of 
verklaringenn van internationale organisaties die de status van 'aanbeveling' heb-
ben. . 

Rechtenn van de betrokkene. Deze verlenen in geval van gegevensverwerking de 
betrokkenee concrete aanspraken of subjectieve rechten. In de context van privacy-
reguleringg verstaat men onder 'de rechten van de betrokkene' overigens meestal 
alleenn de rechten die hij of zij op eigen initiatief kan inroepen, zoals het recht op 
kennisneming,, correctie, verwijdering en verzet. In hoofdstuk 6 (paragrafen 6.3.2 
enn 6.6.2) worden hieronder ook begrepen het recht op informatie van de betrok-
kenee en de zogenoemde 'zeggenschapsrechten', of wel de rechten die de betrok-
kenee in staat stellen om (in enige mate) zelf te beslissen over de toelaatbaarheid 
vann een gegevensverwerking. 

Normenn die voorzien in systematisch toezicht op en handhaving van de naleving 
vann materiële normen en de rechten van de betrokkene door een onafhankelijke 
instantie.. In dit verband kan worden gewezen op de toezichthoudende en/of 
handhavendee rol van het op landelijk niveau functionerende College bescherming 
persoonsgegevenss (CBP) en eventueel een privacyfunctionaris, een speciaal daar-
voorr in het leven geroepen orgaan (zoals een medisch-ethische toetsingscommis-
siee bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen) en de rechter. 

1.3.31.3.3 Wetenschappelijk onderzoek en statistiek 

Inn deze studie refereert de term 'wetenschappelijk onderzoek en statistiek' aan alle 
onderzoekk in de mens- en maatschappijwetenschappen (in dit onderzoek ook wel 
aangeduidd met de term 'wetenschappelijk onderzoek in het algemeen').11 Men kan 
binnenn dit ruime veld van activiteiten globaal de volgende categorieën onderschei-
den:: sociale wetenschappen (sociologie, sociale geografie, historische wetenschappen); 
medischee wetenschappen, zorgwetenschappen en (sociale) psychologie; economie, 
organisatiekundee en marktonderzoek; en politicologie en bestuurskunde. 

100 Zie uitvoerig over privacyregulering via het privaatrecht Cuijpers 2004. 
111 Voor een uitvoerige toelichting op dit begrip zie Commissie Kordes 1997, bijlage I. 
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Statistiekk kan in formele zin van wetenschappelijk onderzoek worden onderscheiden, 
omdatt het betrekking heeft op methoden en technieken om kwantitatieve gegevens 
overr delen van een populatie om te zetten in populatiegegevens. Hierdoor kunnen 
kwantitatievee samenhangen tussen gegevensverzamelingen worden opgespoord.12 

Voorr deze studie is dit onderscheid niet relevant. Waar van 'wetenschappelijk onder-
zoek'' of verwerking van gegevens voor 'wetenschappelijke doeleinden' wordt ge-
sproken,, wordt ook op 'statistiek' of gegevensverwerking voor 'statistische doelein-
den'' gedoeld. 

Bijj  verwerking van (persoons)gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek 
enn statistiek gaat het om het via wetenschappelijke en/of statistische methoden en tech-
niekenn genereren van kennis over menselijke populaties (tegenover het nemen van 
geïndividualiseerdee beslissingen of maatregelen). Een dergelijk proces hoeft overigens 
niett bij te dragen aan het algemeen belang, via vaststelling van nieuwe inzichten op 
eenn bepaald onderzoeksterrein. Men denke aan marktonderzoek en direct marketing 
diee weliswaar vanwege de daarbij gebruikte methoden in principe zijn aan te merken 
alss 'wetenschappelijk onderzoek en statistiek' (zie ook hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.4), 
dochh nieuwe (wetenschappelijke) inzichten doorgaans niet nastreven. Een scherpe 
afbakeningg van onderzoek dat een algemeen belang dient en onderzoek waarbij dit 
niett het geval is, kan in de praktijk lastig zijn. 

1.3.41.3.4 Medisch-zuetenschappelijk onderzoek 

Wetenschappelijkk onderzoek op het terrein van de volksgezondheid of gezond-
heidszorg),, in het vervolg veelal 'medisch-wetenschappelijk onderzoek' of 'research' 
genoemd,, heeft in deze studie een ruime betekenis. Het is een verzamelbegrip voor 
medisch-wetenschappelijkk onderzoek in strikte zin - door de Gezondheidsraad om-
schrevenn als onderzoek gericht "op vermeerdering van algemeen geneeskundige ken-
nis"133 - en voor onderzoek dat direct of indirect is gericht op het lichamelijk en 
psychosociaall  welzijn van mensen.14 Bij dit brede onderzoeksterrein kan bijvoorbeeld 
wordenn gedacht aan onderzoek dat betrekking heeft op het systeem van de gezond-
heidszorgg (zoals onderzoek naar de organisatie en de effecten van de gezondheids-
zorgg in relatie tot de vraag naar en gebruik van die zorg) en aan wetenschappelijk 
onderzoekk op aan de geneeskunde grenzende terreinen (zoals sommig psychologisch 
onderzoekk of onderzoek op het gebied van de verpleegwetenschappen). 
Medisch-wetenschappelijkk onderzoek kan een 'fundamenteel' karakter hebben, zoals 
bijvoorbeeldd onderzoek naar het functioneren van het spijsverteringsstelsel of het 
immuunsysteem.. Dergelijk onderzoek wordt veelal uitgevoerd door of binnen aca-
demischee instellingen en heeft veelal geen directe binding met opdrachtgevers. Hier-
naastt is sprake van 'toegepast' medisch-wetenschappelijk onderzoek; onderzoek naar 
kosteneffectiviteitt van bepaalde voorzieningen en verbetering van bepaalde thera-
pieënn kunnen hier als voorbeelden worden genoemd. 

Medisch-wetenschappelijkk onderzoek kan worden onderscheiden in onderzoek met 
gegevens,, met - reeds voor een ander doel afgestaan - lichaamsmateriaal en met 
proefpersonen.. Deze studie richt zich, zoals reeds in het voorafgaande aangegeven, 

122 Idem, p. 43. 
133 Gezondheidsraad 1994, p. 26. 
144 Dickens 1997, p. 688. 
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opp onderzoek met gegevens en de regels die daarop betrekking hebben.15 Het gaat 
hierbijj  doorgaans om medische of gezondheidsgegevens, een bijzondere categorie van 
gegevenss ('gevoelige gegevens'). De privacyregelgeving verbindt aan het gebruik van 
(onderr meer) deze categorie gegevens bijzondere voorwaarden; daarenboven vallen 
medischee gegevens in veel gevallen onder het medisch beroepsgeheim. 

1.44 Enkele begrippen 

1.4.11.4.1 Betrokkene; wetenschappelijk onderzoeker 

Hett begrip 'betrokkene'16 ziet op de individuele persoon (in deze studie veelal een 
patiëntt of ex- patiënt) op wie de onderzoeksgegevens betrekking hebben.17 Van hem 
wordenn (medische) gegevens voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek verza-
meld,, opgeslagen, bewerkt, gekoppeld et cetera. De betrokkene zal in het kader van 
medisch-wetenschappelijkk onderzoek veelal een patiënt of ex-patiënt zijn, maar dit 
hoeftt niet noodzakelijkerwijs het geval te zijn. Gegevens van gezonde personen kun-
nenn ook voor medisch-wetenschappelijk onderzoek van belang zijn en in dat kader 
wordenn verwerkt. 

Mett de term 'wetenschappelijk onderzoeker' wordt gedoeld op degene die het onder-
zoekk uitvoert en/of daarvoor eindverantwoordelijkheid draagt. Op deze 
(rechts)persoonn - doorgaans 'verantwoordelijke' (en bij uitzondering 'bewerker') in 
dee zin van de WBP18 - rusten primair de uit de privacywetgeving voortvloeiende ver-
plichtingen.. Bij medisch-wetenschappelijk onderzoek zal dit doorgaans een hulpver-
lenerr zijn die met de door hem vergaarde en opgeslagen gegevens wetenschappelijk 
onderzoekk verricht of een persoon werkzaam op het terrein van het medisch-weten-
schappelijkk onderzoek binnen een academische of onderzoeksinstelling. 

1.4.21.4.2 Het gegevensverwerkend proces; primaire en secundaire gegevensverzameling 

Hett gegevensverwerkend proces bij wetenschappelijk onderzoek (zie hoofdstuk 5, 
paragraaff  5.2.1) kan worden ingedeeld in verschillende fasen: verzameling en verdere 
verwerkingg van gegevens. Overigens vormen wetenschappelijk onderzoek en statis-
tiekk niet altijd een lineair proces. Van overlap en herhaling van fasen binnen een on-
derzoekstrajectt zal regelmatig sprake zijn. 

VerzamelingVerzameling van gegevens 
Tott deze fase behoort niet alleen de eigenlijke gegevensverzameling, maar ook het 
bepalenn (en eventueel aanschrijven) van de onderzoekspopulatie. Dat laatste kan 
zonderr of met gebruikmaking van bestaande gegevensbestanden, zoals de gemeente-
lijk ee basisadministratie persoonsgegevens of een patiëntenbestand. De gegevens kun-
nenn in de eerste plaats bij de betrokkene zelf (of bij personen uit diens directe omge-
ving)) worden verzameld. Men spreekt in dit geval van primaire gegevensverzameling. 

155 In de praktijk zal dit type onderzoek overigens niet zelden samengaan met andere vormen van 
onderzoek. . 

166 De Engelse term is 'datasubject'. 
177 Zie ook art. 1, onder f WBP. 
188 Zie voor een uitvoerige bespreking van deze begrippen hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.3. 
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Methodenn die hiervoor worden gebruikt zijn een telefonische of schriftelijke enquête, 
eenn vragenlijst of interview of observatie van personen. 
Daarnaastt kunnen gegevens worden onttrokken aan bestaande registraties. Patiën-
tendossierss worden het meest intensief gebruikt voor medisch-wetenschappelijk on-
derzoek,, maar ook andere medische registraties, zoals het CBS-doodsoorzakenregister 
off  door Prismant beheerde registraties vormen belangrijke informatiebronnen. Deze 
wijzee van gegevensverzameling wordt ook wel secundaire gegevensverzameling ge-
noemd. . 

VerdereVerdere verwerking (opslag, gebruik, bewaring, hergebruik, publicatie) 
Naa het verzamelen van gegevens worden zij opgeslagen in een onderzoeksbestand. 
Mett dit bestand worden kwantitatieve en/of kwalitatieve bewerkingen uitgevoerd. 
Vervolgenss worden de resultaten daarvan gepubliceerd en wordt het gebruikte on-
derzoeksbestandd bewaard, hergebruikt, voor volgend wetenschappelijk onderzoek 
aann derden verstrekt of vernietigd. 

Hieronderr is het gegevensverwerkend proces bij (medisch-)wetenschappelijk onder-
zoekk en statistiek schematisch weergegeven. 

Tabell  1. Het gegevensverwerkend proces bij  (medisch-)wetenschappelijk onderzoek 

Verzameling g 

Steekproeftrekking// ver-
zamelingg NAW-gegevens 

Primairee gegevensverzameling 

Secundairee gegevensverzameling 

Verderee verwerking 

Opslag g 
Gebruik// (statistische) bewerking 
Bewaring// hergebruik 
Publicatie e 

1.4.31.4.3 Persoonsgegevens; direct en indirect herleidbare gegevens 

'Persoonsgegevens'' kunnen worden omschreven als gegevens die betrekking hebben op 
eenn geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. In veel gevallen zijn per-
soonsgegevenss voor een adequate uitvoering van wetenschappelijk onderzoek noodza-
kelijk.. Het gebruik van deze gegevens valt binnen het bereik van de privacywetgeving 
zodatt problemen en knelpunten zich met name in die context zullen voordoen. 

Binnenn de categorie van persoonsgegevens kan onderscheid worden gemaakt tussen 
'directt herleidbare gegevens' en 'indirect herleidbare gegevens'. Van directe herleid-
baarheidd is sprake wanneer gegevens rechtstreeks verwijzen naar een individu, bij-
voorbeeldd via naam en adres van een betrokkene of diens geboortedatum, sofinum-
merr en/of biometrische kenmerken. Van indirecte herleidbaarheid is sprake indien 
gegevenss via nadere stappen - zoals koppeling of samenvoeging van gegevens - met 
individuelee personen in verband kunnen worden gebracht. 

'Gecodeerdee gegevens' zijn gegevens die zijn 'onthoofd' en dus geen direct identifice-
rendee kenmerken omvatten, maar wel een uniek nummer (code) zodat deze - mocht 
datt noodzakelijk zijn - volgens een bepaalde procedure (en het gebruik van een sleu-
tel)) weer tot de persoon van wie ze afkomstig zijn, kunnen worden herleid. Zo be-
houdtt een onderzoeker bij codering van gegevens belangrijke mogelijkheden, zoals 
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hett in een later stadium aanvullen van onderzoeksbestanden met nieuwe gegevens, 
hett alsnog benaderen van betrokkenen voor deelname aan een interview, vragenlijst 
off  enquête of het koppelen van gegevens aan andere databestanden of aan lichaams-
materiaal.. De juridische status van gecodeerde gegevens vormt een belangrijk (dis-
cussiepunt;; zie hierover hoofdstuk 6, paragraaf 6.2. 

1.55 Aanpak 

Inn hoofdstuk 2 (Het grondrechtelijk perspectief) wordt in het kader van de (medische) we-
tenschapsbeoefeningg uitvoerig stilgestaan bij de betekenis van de in dit verband in het 
gedingg zijnde grondrechten. Vervolgens wordt het kader geschetst waarbinnen indivi-
duelee privacybelangen en het belang van een vrije wetenschapsbeoefening tegen elkaar 
moetenn worden afgewogen. Hierbij is het oog primair gericht op de wetgever, maar een 
enn ander kan (bij botsing van grondrechten) ook voor de rechter van betekenis zijn. 
Inn hoofdstuk 3 (Privacynormen voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek) worden de in-
ternationalee en nationale privacyregelgeving respectievelijk de daarin neergelegde nor-
menn inzake wetenschappelijk onderzoek (in algemene zin) beschreven. Ter afsluiting van 
ditt hoofdstuk wordt aangegeven hoe de belangen van wetenschapsbeoefening en priva-
cybeschermingg thans tegen elkaar zijn afgewogen en in hoeverre daarin in de loop der 
tijdd substantiële verschuivingen zijn opgetreden. 
Inn hoofdstuk 4 (Privacynormen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek) volgt een beschrij-
vingg van de internationale en nationale privacyregelgeving respectievelijk daarin neer-
gelegdee normen op het terrein van het medisch-wetenschappelijk onderzoek. In de slot-
paragraaff  wordt onder meer aangegeven of- in vergelijking met de algemene privacy-
normenn voor wetenschappelijk onderzoek - sprake is van een bijzondere afweging bij 
medisch-wetenschappelijkk onderzoek en zo ja, welke omstandigheden daartoe aanlei-
dingg geven. 
Inn hoofdstuk 5 (Privacybescherming in de onderzoekspraktijk: knelpunten, lacunes, rechtsvra-
gen)gen) worden problemen en knelpunten bij toepassing van wet- en regelgeving in de 
praktijkk van medisch-wetenschappelijk onderzoek behandeld. In dit verband wordt ook 
aandachtt besteed aan de juridische aspecten van grensoverschrijdend dataonderzoek. 
Hett hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting van de belangrijkste knelpunten 
enn problemen in de onderzoekspraktijk. 
Eenn meer theoretische benadering van privacyregulering bij medisch-wetenschappelijk 
onderzoekk staat centraal in hoofdstuk 6 (Een passende regeling voor medisch-wetenschappelijk 
onderzoekonderzoek met gegevens). In dit hoofdstuk worden de contouren van een passende regeling 
voorr onderzoek met gegevens geschetst. Uitgangspunt daarbij vormt in het bijzonder het 
inn hoofdstuk 2 geschetste grondrechtelijk kader dat in aanmerking is te nemen bij een 
afwegingg van individuele privacybelangen en het belang van een vrije wetenschapsbeoe-
fening. . 
Inn hoofdstuk 7 (Conclusies en aanbevelingen) wordt aangegeven hoe aan de huidige regel-
gevingg een meer evenwichtige en ook in andere opzichten adequatere invulling zou 
kunnenn worden gegeven. Hierna volgen concrete aanbevelingen voor bijstelling en aan-
vullingg van nationale wet- en regelgeving en internationale privacyregelgeving. 
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2.11 Inleidin g 

Bijj  (regulering van het) gebruik van medische persoonsgegevens ten behoeve van 
wetenschappelijkee en statistische doeleinden treden steeds twee belangen op de voor-
grond.. Deze belangen kunnen kernachtig worden omschreven als het belang van me-
disch-wetenschappelijkk onderzoek voor de samenleving en het individuele (pri-
vacybelangg van personen wier medische gegevens worden gebruikt voor wetenschap-
pelijkee of statistische doeleinden. Privacybelangen en het belang van wetenschappe-
lij kk onderzoek kunnen met elkaar in een spanningsveld verkeren. Binnen het 
medisch-wetenschappelijkk onderzoek bestaat (grote) behoefte aan informatie die op 
individuelee personen betrekking heeft, terwijl de persoonlijke levenssfeer van in weten-
schappelijkk onderzoek betrokken personen - zeker in het licht van de huidige in-
formatietechnologiee - adequate bescherming behoeft. 
Ditt spanningsveld zal zich veelal voordoen in horizontale relaties, dat wil zeggen in 
relatiess tussen in wetenschappelijk onderzoek betrokken individuen enerzijds, en 
hulpverleners,, (particuliere) instellingen en/of wetenschappelijk onderzoekers ander-
zijds.. Er kan bij de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek echter ook sprake zijn 
vann (botsende belangen in) verticale relaties: een wetenschappelijk onderzoeker richt 
zichh in verband met de benodigde gegevens tot de overheid, of de overheid kan zelf 
'onderzoeker'' zijn.1 

Alvorenss op het in de volgende hoofdstukken te behandelen reguleringsvraagstuk in 
tee gaan, rijst de vraag in hoeverre de zojuist omschreven belangen grondrechtelijke 
beschermingg genieten, en welke consequenties dat heeft voor de vormgeving van wet-
enn regelgeving. Ik richt mij daarbij uitsluitend op mensenrechten zoals omschreven in 
hett positieve recht, hierna aan te duiden als grondrechten. 
Hett belang van een zorgvuldige omgang met medische persoonsgegevens kan direct 
inn verband worden gebracht met het (sinds 1983 in de Nederlandse Grondwet opge-
nomen)) recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (recht op privacy). Het 
rechtt op privacy is overigens niet het enige grondrecht dat verband houdt met be-
schermingg van (medische) persoonsgegevens. Zijdelings zijn bijvoorbeeld ook rele-
vantt het (in internationale verdragen neergelegde) recht op leven en het non-discri-
minatiebeginsel.. In dit hoofdstuk beperk ik mij echter tot het - in deze context -
belangrijkstee grondrecht, het recht op privacy. 
Bijj  medisch-wetenschappelijk onderzoek komen de (niet in de Nederlandse Grondwet 
opgenomen)) vrijheid van wetenschappelijk onderzoek of wetenschapsvrijheid en de 
daaropp nauw aansluitende (wel in de Grondwet verankerde) vrije meningsuiting of 
informatievrijheidd in beeld. Een vrije uitoefening van de medische wetenschap kan ten 
slottee worden gerelateerd aan het recht op gezondheidszorg, dat in art. 22 Grondwet 
iss neergelegd. Dit recht heeft overigens ook betekenis in het licht van een zorgvuldige 
omgangg met patiëntgegevens (zie paragraaf 2.5). 

11 Zo is bijv. de GBA een belangrijke bron van steekproefgegevens voor onderzoek en kan de over-
heidd of een overheidsorgaan (in het kader van een wettelijke taak) wetenschappelijk onderzoek 
verrichten. . 

22 Rechten van de mens primair bezien als zedelijke normen of rechtsbeginselen blijven hier buiten 
beschouwing;; Akkermans, Bax & Verhey 1999, p. 8-9. 

33 Hondius 1997, p. 366; Kamerstukken II1997-98,25 892, nr. 3, p. 8 en p. 10-11. 
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Dee opzet van dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 2.2 zullen enkele thema's met 
betrekkingg tot mensen- en grondrechten worden aangestipt ter inleiding van de be-
schouwingenn over het grondrechtelijk perspectief. Vervolgens wordt in paragraaf 2.3 
tott en met 2.6 ingegaan op de betekenis van de hierboven genoemde rechten voor de 
belangenn die aan de orde zijn bij medisch-wetenschappelijk onderzoek. In dit kader 
wordtt stilgestaan bij inbedding van deze rechten in verdrags- en constitutioneel recht, 
dee reikwijdte en beperkingen van deze rechten en de verplichtingen die hieruit voor 
dee overheid (kunnen) voortvloeien. 

Inn paragraaf 2.7 wordt ingegaan op de situatie waarin sprake is van een botsing of 
collisiecollisie van grondrechten en het daaruit af te leiden referentiekader voor de wetgever. 
Hett hoofdstuk wordt afgesloten met een korte vooruitblik op de taak van de wetgever 
mett betrekking tot de regulering van medisch-wetenschappelijk onderzoek met gege-
vens. . 

2.22 Mensen- en grondrechten; een kort e toelichting op enkele thema's 

2.2.12.2.1 Definiëring 

Eenn inhoudelijke definitie van mensen- en grondrechten is niet gemakkelijk te geven.4 

Inn de regel wordt volstaan met een tamelijk algemene definitie. Alkema omschrijft 
mensen-- en grondrechten als "fundamentele normen, die uitgaan van de waardigheid 
enn de onderlinge gelijkheid van de mens".5 In formele zin kunnen grondrechten wor-
denn omschreven als "(...) in de Grondwet of in een verdrag gepositiveerde rechten 
diee de handelingsvrijheid van de staat begrenzen".6 Zoals in de inleiding werd 
aangegeven,, worden deze gepositiveerde rechtsnormen verder aangeduid als grond-
rechten.7 7 

Dee Universele verklaring van de rechten van de mens van de Verenigde Naties 
(UVRM;; 1948) vormt het eerste internationale document op het terrein van de (be-
schermingg van) mensenrechten. Vervolgens werden door deze organisatie het Inter-
nationaall  Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) en het Internati-
onaall  Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR) opgesteld.8 

Opp Europees niveau zijn de mensenrechten neergelegd in het in 1950 tot stand geko-
menn Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamen-
telee vrijheden (EVRM) en het in 1961 aanvaarde (in 1995 herziene) Europees Sociaal 
Handvestt (ESH), beide van de Raad van Europa. Vanwege de daarin opgenomen 
klachtenprocedure,, die bovendien resulteert in bindende uitspraken, speelt met name 
hett EVRM een belangrijke rol bij het waarborgen van grondrechten op internationaal 
niveau. . 

44 Verhey 1992, p. 14. 
55 Alkema 1995, p. 8-9. 
66 Akkermans, Bax & Verhey 1999, p. 10-11. 
77 Anders: Alkema 1995, p. 9, die in dit (ruime) verband spreekt van 'fundamentele rechten'. 
88 Via deze verdragen werd getracht naast internationale erkenning ook internationale bescherming 

vann mensenrechten te realiseren. Deze 'waarborgfunctie' moet evenwel niet worden overschat; 
eenn zwak punt is het zeer beperkte, in een afzonderlijk protocol geregelde internationale toezicht 
opp de naleving van in het IVBPR neergelegde rechten; De Meij 1996, p. 44-45. 

99 Het IVBPR kent ook een klachtenprocedure, maar deze resulteert niet in bindende uitspraken. 
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2.2.22.2.2 Klassieke en sociale grondrechten 

Traditioneell  wordt onderscheid gemaakt tussen klassieke en sociale grondrechten. Bij 
dezee indeling staat niet zozeer de inhoud van de rechten als wel de taak van de over-
heidd (ten opzichte van de burgers die zich onder de rechtsmacht van de staat bevin-
den)) centraal. 
Rechtenn die men typeert als klassieke rechten zijn in hoofdzaak gericht op begrenzing 
vann de staatsmacht en worden ook wel 'afweerrechten' of 'vrijheidsrechten' genoemd. 
Uitt deze rechten vloeien primair negatieve verplichtingen voor de overheid voort; ze 
hebbenn tot doel de persoonlijke autonomie te handhaven (of een zogenaamde 'vrij -
heidsmarge'' te creëren10). Dit neemt niet weg dat uit deze vrijheidsrechten ook (en 
zelfss in toenemende mate) zorgplichten voor de overheid zijn af te leiden. In die zin 
heeftt een klassiek grondrecht ook een 'sociale' component. 
Bijj  sociale grondrechten staat de zorgplicht van de overheid voorop. Sociale grond-
rechtenn kunnen worden omschreven als normen die er primair toe strekken (via wet-
gevingg en andere uitvoeringsmaatregelen) genoegzame sociale, economische en cul-
turelee levensomstandigheden voor mensen te waarborgen; men denke daarbij met 
namee aan maatschappelijke voorzieningen als arbeid, sociale zekerheid, volkshuis-
vesting,, milieuzorg, maatschappelijke dienstverlening, gezondheidszorg enzovoort.11 

Doorr sommigen wordt het standpunt verdedigd dat sociale rechten in de regel een 
zwakkee normatieve werking hebben.12 Dit zou in hoofdzaak te maken hebben met het 
feitt dat deze normen meestel geen directe of onmiddellijke rechtswerking (ten aanzien 
vann burgers) hebben. Het merendeel van de sociale grondrechten bevat een opdracht 
aann de wetgever tot regeling of aan de overheid tot het uitoefenen van zorg, het 
scheppenn van voorwaarden of de bevordering van een wenselijk geachte situatie. De 
laatstee jaren wordt met name op internationaal niveau gepoogd de normatieve wer-
kingg van sociale rechten te vergroten. Zo tracht men sociale rechten meer exact te 
formulerenn alsmede te komen tot standaarden voor de uitleg van sociale rechten en 
tott aanscherping van de internationale controle op de naleving van deze rechten (bij-
voorbeeldd via het Additionele Protocol van het Europees Sociaal Handvest dat voor-
ziett in een collectief klachtrecht).14 Een andere wijze om de rechtswerking van sociale 
rechtenn te versterken is deze rechten in verband te brengen met verwante klassieke 
rechten.15 5 

Hedenn ten dage wordt het onderscheid tussen klassieke en sociale grondrechten vaak 
gerelativeerd.. In één en hetzelfde recht kunnen zowel klassieke als sociale elementen 
wordenn aangewezen.16 Door Eide (en ook Van Hoof) is op basis van de in het IVESCR 
opgenomenn rechten een typologie ontwikkeld die de verschillende, in een recht vere-
nigdee verplichtingen van elkaar onderscheidt. Volgens deze typologie is sprake van 
vierr soorten overheidsverplichtingen: de plicht 'to respect' (de overheid dient zich te 
onthoudenn van inbreuken op een recht); de plicht 'to protect' (de overheid dient - via 

100 Burkens 1989, p. 53. 
111 Idem, p. 71. 
122 Bijv. Burkens 1989, p. 81-82. Zie ook Kamerstukken II 1975/76,13 873, nr. 3, p. 7-8. Voor een iets 

genuanceerderr standpunt zie bijv. Heringa 1989; Kummeling 1997, p. 37-43. 
133 Burkens 1989, p. 77 en 81-82. 
144 Alkema 1995, p. 83. 
155 Idem, p. 42-43, (aldaar) verwijzing naar F. Vlemminx, Grondrechten en moderne beeldende kunst 

(diss.. Tilburg), Zwolle: W.EJ. Tjeenk Willink 1992. Zie ook recentere publicaties van deze auteur 
zoalss F. Vlemminx, Het profiel van de sociale grondrechten, Zwolle: Tjeenk Willink 1994. 

166 Alkema 1995, p. 37. Voorbeelden zijn het recht op privacy en de vrijheid van meningsuiting waar-
uitt ook positieve overheidsverplichtingen voortvloeien. 
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wetgevingg of anderszins - rechten in horizontale verhoudingen te beschermen); de 
plichtt 'to ensure' (de overheid dient het genot van een recht concreet te verzekeren); 
enn de plicht 'to promote' ('verzekeringsplicht' van de overheid op lange termijn).17 

2.2.32.2.3 Horizontale werking 

Mensen-- en grondrechten zijn in onze samenleving primair gericht op de relatie tus-
senn overheid en burger. Er is veel discussie over de vraag of (en zo ja, in hoeverre) 
grondrechtenn horizontale werking hebben, dat wil zeggen werken in rechtsverhou-
dingenn tussen burgers onderling.8 Zonder uitvoerig op deze discussie in te gaan,19 

kann in ieder geval worden gesteld dat sprake is van een tendens grondrechten binnen 
particulieree rechtsbetrekkingen betekenis toe te kennen. Daarbij wordt veelal onder-
scheidd gemaakt tussen directe en indirecte werking. Bij directe werking past de rech-
terr een grondrecht rechtstreeks toe en toetst daarbij aan de beperkingsclausules; in het 
gevall  van indirecte werking hanteert de rechter een grondrecht uitdrukkelijk als in-
spiratiebronn bij de interpretatie van privaatrechtelijke begrippen. Verhey wijst nog op 
eenn derde wijze van doorwerking van grondrechten: de rechter refereert aan grond-
rechtelijkee waarden zonder dat grondrechten zelf een zichtbare rol vervullen.20 

Daarnaastt kan sprake zijn van horizontale werking van grondrechten via de wetgever 
(dee zogenaamde 'legislatieve horizontale werking').21 Sommige bepalingen uit de 
Grondwett alsmede bepalingen uit het EVRM22 worden zo uitgelegd dat op de over-
heidd de verantwoordelijkheid rust het desbetreffende recht in horizontale rechtsbe-
trekkingenn te beschermen. Een voorbeeld is de expliciete opdracht aan de wetgever 
(inn art. 10, tweede en derde lid Gw) om bepaalde aspecten van het gebruik van per-
soonsgegevenss tevens in horizontale relaties te regelen (zie paragraaf 2.3.5). 

Inn het licht van maatschappelijke ontwikkelingen (horizontalisering en innovaties op 
technologischh terrein) en het daarmee samenhangende belang van horizontale wer-
kingg van (sommige) grondrechten heeft de (staats)Commissie 'Grondrechten in het 
digitalee tijdperk' de regering geadviseerd nader te bezien in hoeverre het mogelijk en 
wenselijkk is aan de grondwettelijke verankering van horizontale werking van grond-
rechtenn verdere uitbreiding te geven.23 De regering heeft daarop evenwel aangegeven 
datt zij een dergelijke principiële heroverweging ten aanzien van de werking van 
grondrechtenn vooralsnog prematuur acht.24 

177 Kummeling 1997, p. 39, en (aldaar) noot 18. Eide ontwikkelde deze typologie in een rapport voor 
dee Subcommissie 'Voorkoming van Discriminatie en Bescherming van Minderheden' van de Ver-
enigdee Naties; zie VN Doe. E/CN.4/sub 2 1987/23. Zie ook Van Hoof 1984, p. 106 e.v.. 

188 Verhey 1992, p. 6. 
199 De verschillende standpunten worden weergegeven in Alkema 1995, p. 22-32; zie ook Burkens 

1989,, p. 166 e.v.. Zie voor (o.m.) het standpunt van de grondwetgever Akkermans & Koekkoek 
1992,, p. 19-28. Zie i.v.m. de vraag in hoeverre de in het EVRM neergelegde rechten horizontale 
werkingg hebben Verhey 1990. 

200 Verhey 1992, p. 187-188. 
211 Alkema 1995, p. 23. 
222 Uit de Straatsburgse jurisprudentie blijkt dat ook uit hoofde van het EVRM een verplichting op 

dee staat kan rusten via wettelijke of andere maatregelen te voorkomen dat een grondrecht door 
derdenn wordt geschonden; Verhey 1990, p. 37-38. 

233 Commissie Grondrechten 2000, p. 219. 
244 Kamerstukken II2000/01,27 460, nr. 1, p. 5. 
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2.2.42.2.4 Beperkingen 

Grondrechtenn hebben geen absolute gelding.25 Zij moeten in ons maatschappelijk be-
stell  functioneren in onderlinge samenhang en afweging met andere waarden en be-
langen.. Dit roept de vraag op in hoeverre onder omstandigheden rechtmatige 
inbreukenn of beperkingen op grondrechten mogelijk zijn.27 Internationaal en nationaal 
geldtt dat grondrechten slechts mogen worden beperkt als de clausulering bij het recht 
daartoee bevoegdheid verleent. Het gaat bij de beperkingsproblematiek in hoofdzaak 
omm de klassieke rechten. Sociale rechten verlangen, zo werd reeds aangegeven, veelal 
(duurzame)) materiële voorzieningen. De omvang van de overheidsprestaties wordt 
dann primair bepaald door de hulpbronnen waarover een gemeenschap beschikt.28 

Err bestaan verschillende methoden om de beperkingsbevoegdheid nader vorm te 
geven,, waaronder het formuleren van doelcriteria, procedure- en competentievoor-
schriften.. In de in Nederland geldende grondwettelijke beperkingssystematiek ligt het 
accentt vooral op laatstgenoemde methode. Een beperking dient te berusten op een 
wett in formele zin, waarbij in nader omschreven gevallen delegatie aan de lagere re-
gelgeverr mogelijk is; bij een enkel grondrecht zijn daarnaast doelcriteria opgenomen 
off  procedurele voorschriften. Dit heeft tot gevolg dat bij het vaststellen van beperkin-
genn in veel gevallen een zware verantwoordelijkheid rust op de wetgever in formele 
zin. . 
Recentelijkk is door sommige auteurs gesuggereerd in de Grondwet althans voor 
nieuwee (informatie) grondrechten expliciet een zogenaamde noodzakelijkheidstoets op 
tee nemen (een beperking dient noodzakelijk te zijn in een democratische samenle-
ving).. De regering heeft evenwel (in navolging van de Commissie 'Grondrechten in 
hett digitale tijdperk') in eerdergenoemd kabinetsstandpunt aangegeven daarin geen 
heill  te zien. Het argument dat zij daartoe aanvoert is dat deze eis in principe al (mede 
viaa doorwerking van bepalingen uit het EVRM) geldt en dat de introductie van 
nieuwee elementen in de beperkingssystematiek onbedoelde repercussies zou kunnen 
hebbenn voor de uitleg van bestaande grondrechten.31 

2.2.52.2.5 Grondrechtsconflicten 

Eenn grondrechtsconflict wordt door Burkens omschreven als een spanningsverhou-
dingg die zich voordoet in situaties waarin een grondrechtsgerechtigde zich beroept op 
eenn grondrecht tegenover een grondrechtelijke aanspraak van een andere grond-
rechtsgerechtigdee (botsing van grondrechten of 'grondrechtscollisie') of waarin een 
grondrechtsgerechtigdee zich op meerdere grondrechten kan beroepen (samenloop 
vann grondrechten of 'grondrechtsconcurrentie'). In de tweede situatie kan een span-
ningsveldd ontstaan tussen grondrechten indien deze rechten aan verschillende beper-

255 Grondrechten, aldus Akkermans, Bax en Verhey, "(...) functioneren in een maatschappelijk bestel 
waarinn ook andere, soms zwaarwegende waarden en belangen een rol spelen. Het is dan ook be-
grijpelijkk dat grondrechten met hun vaak uitgestrekte toepassingsgebied in onze rechtsorde niet 
altijdd onbeperkt en bij voorrang kunnen gelden, omdat dan zulke andere waarden of belangen in 
hett gedrang kunnen komen"; Akkermans, Bax & Verhey 1999, p. 139. 

266 Dit is ook de opvatting van de regering; Kamerstukken II1975/76,13 872, nr. 3, p. 10 en p. 16. 
277 Akkermans, Bax & Verhey 1999, p. 5. 
288 Alkema 1995, p. 48. 
299 Idem, p. 49. 
300 Zie bijv. Dommering 2000, p. 179-180. 
311 Kamerstukken II2000/01,27 460, nr. 1, p. 6. 
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kingsregimess zijn onderworpen. Grondrechtsconcurrentie zal zich vaak voordoen 
wanneerr de in de Grondwet opgenomen rechten mede in internationale verdragen 
zijnn gewaarborgd (de verhouding russen nationaal recht en internationale verdragen 
iss in die verdragen zelf geregeld). 
Dee problematiek rond botsing van grondrechten is in de literatuur uitvoerig bespro-
ken.344 Men gaat er in het algemeen van uit dat er geen principiële rangorde tussen 
(klassieke)) grondrechten bestaat; pogingen tot hiërarchisering van grondrechten heb-
benn tot op heden weinig steun gekregen. 
Voorr de verhouding tussen klassieke en sociale rechten ligt dit - althans binnen Ne-
derlandd - mogelijk iets genuanceerder. Door de regering werd tijdens de grondwets-
herzieningg van 1983 gesteld dat bij het beleid inzake sociale rechten de klassieke 
rechtenn (en de daarin opgenomen clausuleringen) in acht moeten worden genomen. 
Hieruitt zou men kunnen concluderen dat de klassieke rechten voorrang genieten bin-
nenn de Nederlandse rechtsorde.37 Daartegenover staat dat het onderscheid tussen 
klassiekee en sociale grondrechten geleidelijk aan vervaagt. 

2.2.62.2.6 Toepassing van mensenrechten binnen de Nederlandse rechtsorde 

Inn de Nederlandse rechtspraktijk zijn grond- en mensenrechten naast elkaar, aanvul-
lendd van toepassing. Dit heeft in de eerste plaats te maken met het feit dat het interna-
tionalee recht direct kan werken binnen de eigen rechtssfeer. De grondslag hiervan 
vindtt men in (de artikelen 93 en 94 van) de Grondwet. Hieruit vloeit voort dat bepa-
lingenn van verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties, die naar inhoud 
eenn ieder kunnen verbinden, verbindende kracht hebben nadat zij zijn bekendge-
maaktt (art. 93 Gw). Deze (een ieder verbindende) bepalingen genieten voorrang bin-
nenn de Nederlandse rechtsorde: democratisch tot stand gekomen wettelijke voor-
schriftenn (uit formele wetgeving, lagere regelgeving en de Grondwet) die met deze 
bepalingenn onverenigbaar zijn, vinden geen toepassing (art. 94 Gw). Of een uit inter-
nationalee verdragen of besluiten van volkenrechtelijke organisaties afkomstige bepa-
lingg feitelijk directe werking kan hebben, is overigens afhankelijk van de vraag of 
dezee zonder nadere overheidsmaatregelen kan worden toegepast. Bij vrijheidsrechten 
blijk tt dit meestal het geval te zijn, doch het oordeel hierover ligt uiteindelijk bij de 
rechter. . 

Inn de tweede plaats is van belang het feit dat de rechter niet mag treden in de beoor-
delingg van de grondwettigheid van wetten in formele zin (art. 120 Gw). Beperkingen 
opp grondrechten in formele wetgeving kunnen door de nationale rechter alleen wor-
denn getoetst aan internationale verdragsbepalingen. De Commissie 'Grondrechten in 

322 Burkens 1989, p. 139. 
333 De mensenrechtenverdragen bieden minimumnormen: zij strekken niet tot beperking van in de 

nationalee grondwet of constitutie neergelegde rechtsnormen. Zie art. 60 EVRM en art. 5 
IVBPR/IVESCR. . 

344 Zie bijv. Van Baarda 1992; Burkens 1989, p. 139 e.v.; Alkema 1995, p. 51 e.v.. 
355 Zie hierover o.a. de zaak Valkenhorst, Hoge Raad 15 april 1994, NJCM-Bulletin 1994, p. 652 e.v., 

m.nt.. L.F.M. Verhey. 
366 Kamerstukken II1975/76,13 873, nr. 3, p. 6. 
377 Alkema 1995, p. 123-124 en Heringa 1989, p. 128. Vgl. de in internationale verdragen neergelegde 

rechtenn waarvan wordt aangenomen dat deze gelijkwaardig zijn; Alkema 1995, p. 68-69 en 123-
124.. Zie ook slotverklaring van de wereldconferentie over mensenrechten (Wenen 1993): "Al l 
humann rights are universal, indivisible and interdependent and interrelated"; NJCM-Bulletin 
1993,, p. 716 e.v.. 
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hett digitale tijdperk' heeft in de grootst mogelijke meerderheid geadviseerd het toet-
singsverbodd op te heffen ten aanzien van grondrechten die naar hun aard directe 
werkingg hebben, te meer nu techniekonafhankelijke formulering van grondrechten de 
behoeftee aan rechterlijke toetsing alleen maar doet toenemen. De regering lijk t niet 
afwijzendd te staan tegenover opheffing van constitutionele toetsing door de rechter, 
maarr acht het vraagstuk dermate gecompliceerd en zodanig fundamenteel van aard 
datt het in een nota aan beide Kamers der Staten-Generaal als zelfstandig onderwerp 
aann de orde zal worden gesteld. Een belangrijk punt betreft dan hoe die toetsing kan 
wordenn vormgegeven.39 

2.33 Het recht op privacy 

Bijj  wetenschappelijk gebruik van (medische) persoonsgegevens hebben individuele 
personenn er belang bij dat met hun gegevens zorgvuldig wordt omgegaan. Daarmee 
iss de relevantie van het recht op privacy - in Nederlandse documenten veelal aange-
duidd als het recht op 'eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer' - globaal aange-
geven. . 

2.3.12.3.1 Algemeen 

Iss het privacyconcept vanuit filosofisch oogpunt waarschijnlijk veel ouder, de juridi-
schee beschouwingen hierover zijn van betrekkelijk recente datum. Het recht op priva-
cyy werd voor het eerst in 1890 beschreven door de Amerikanen Warren en Brandeis.41 

Terwijll  toentertijd het recht op privacy uitsluitend vanuit de optiek van toenemende 
publiciteitt over privé-aangelegenheden van bekende persoonlijkheden werd 
bestudeerdd ('the right to be let alone', ofwel relationele privacy), wordt het thans - me-
dee vanwege technologische ontwikkelingen, zoals geautomatiseerde gegevensverwer-
kingg - gezien als een recht dat op een ruim rechtsgoed betrekking heeft, en waarin 
naastt passieve (vooral) ook actieve elementen kunnen worden onderscheiden. Hierbij 
kann bijvoorbeeld worden gewezen op het door Westin omschreven recht om zelf te 
bepalenn wanneer, op welke wijze en tot op welke hoogte iemands persoonsgegevens 
mogenn worden doorgegeven aan anderen (informationele privacy).42 Het moderne pri-
vacybegripp kan worden omschreven als een recht dat is gericht op persoonlijke vrij -
heidd en zelfontplooiing van individuen.43 Het vormt niet zozeer een absoluut, onver-
vreemdbaarr en onschendbaar recht op bepaalde 'persoonlijkheidsattributen', doch 
wijstt veel eerder in de richting van een recht op zelfbeschikking van individuen.44 

388 Commissie Grondrechten 2000, p. 49-50. 
399 Kamerstukken II2000/01,27 460, nr. 1, p. 45-46. 
400 Ook privacybelangen van een groep individuen kunnen bij wetenschappelijk onderzoek met 

gegevenss in het geding zijn (zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.4.1). Deze dimensie van privacy (ook 
well  'groepsprivacy' genoemd) blijf t in deze paragraaf buiten beschouwing omdat de hier te be-
handelenn verdrags- en grondwettelijke bepalingen primair betekenis hebben (gekregen) voor in-
dividueledividuele natuurlijke personen; zie Finaly 1998. Vgl. Kortmann 1987, p. 94 die het niet uitgesloten 
achtt dat art. 10 Gw ook bescherming biedt aan rechtspersonen. 

411 Warren & Brandeis 1890. 
422 Westin 1967, p. 7. 
433 Overkleeft-Verburg 1995, p. 24. 
444 "Zo'n aan de vrijheid gekoppeld privacybegrip kan de dynamische, evolutieve en conflicruele 
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2.3.22.3.2 Inbedding in internationaal verdrags- en constitutioneel recht 

Inn internationale context is het recht op privacy neergelegd in art. 12 van de Univer-
selee verklaring van de rechten van de mens en in art. 8 EVRM, dat nauw aansluit op 
art.. 12 UVRM. 

Art .. 8 EVRM luidt als volgt: 

1.. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn wo-
ningg en zijn correspondentie. 

2.. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan 
voorr zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het 
belangg van (...) de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescher-
mingg van de rechten en vrijheden van anderen. 

Daarnaastt is dit recht opgenomen in art. 17IVBPR: 

1.. Niemand mag worden onderworpen aan willekeurige of onwettige inmenging in zijn privé 
leven,, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling, noch aan onwettige aantasting van 
zijnn eer en goede naam. 

2.. Een ieder heeft recht op bescherming door de wet tegen zodanige inmenging of aantasting. 

Inn nationale context heeft het recht op privacy sinds 1983 een grondwettelijke status.* 
Vanwegee de fundamentele betekenis van dit recht is het als een direct werkend recht 
inn art. 10 Gw opgenomen: 

1.. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging 
vann zijn persoonlijke levenssfeer. 

2.. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het 
vastleggenn en verstrekken van persoonsgegevens. 

3.. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen 
vastgelegdee gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbete-
ringg van zodanige gegevens. 

2.3.32.3.3 Reikwijdte 

Hett recht op privacy wordt doorgaans in algemene termen omschreven. Het wordt 
inn art. 8 EVRM omschreven als het recht van ieder individu op "respect voor zijn pri-
véleven,, zijn familie- of gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie". Het be-
langrijkstee inhoudelijke verschil tussen art. 8 EVRM en art. 12 Universele Verklaring/ 
art.. 17 IVBPR is dat het belang van eer en goede naam in eerstgenoemde verdragsbe-
palingg niet expliciet wordt beschermd.47 

componentenn van het maatschappelijk leven accurater bevatten" aldus Gutwirth 1993, p. 1418 en 
1416. . 

455 Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, zo stelde de grondwetgever midden jaren zeventig, 
wordtt "(...) in onze samenleving thans terecht beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een 
menswaardigg bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde"; Kamerstukken II 
1975/76,133 872, nrs. 1-5, p. 39. 

466 Hierdoor wordt ruimte gelaten voor nadere invulling van dit recht, bijv. in het licht van techni-
schee en maatschappelijke ontwikkelingen; Callens 1995a, p. 393. Zie ook de zaak Niemitz waarin 
wordtt gesteld dat het onmogelijk is een sluitende definitie van 'privéleven' te geven. EHRM 16 
decemberr 1992, NJ1993,400. 

477 Verhey 1992, p. 203. 
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InIn de context van deze studie rijst de vraag of ook het gebruik ('processing') van (me-
dische)) persoonsgegevens onder de reikwijdte van het recht op bescherming van het 
privélevenn valt. De kern van het recht op privacy zoals neergelegd in art. 8 EVRM is 
inn een resolutie van de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa omschre-
venn als "the right to live one's own lif e with a rninimum of interference". Nader ge-
concretiseerdd zou deze kern omvatten "private, family and home life, physical and 
morall  integrity, honour and reputation, avoidance of being placed in a false light, 
non-revelationn of irrelevant and embarrassing facts, unauthorised publication of pri-
vatee photographs, protection from disclosure of information given or received by the 
individuall  confidentially"48 Hieruit is af te leiden dat ook informationele privacy of 
althanss aspecten daarvan als een beschermwaardig element van het begrip privéleven 
wordenn beschouwd. Deze conclusie vindt tevens steun in (recente) jurisprudentie van 
hett Europees Hof voor de rechten van de mens.49 Zo heeft het Europese Hof onder 
meerr uitgemaakt dat verzameling, doorgifte en toegang tot in een politieregister op-
genomenn persoonsgegevens (Leander-zaak)50 of persoonsgegevens over een verblijf in 
eenn kindertehuis of pleeggezin (Gaskin-zaak)51 binnen het bereik van het door art. 8 
EVRMM beschermde recht op 'private and family life' vallen. Praktisch tien jaar later, in 
dee zaak Z t. Finland, werd door het Hof de omgang met (medische) persoonsgegevens 
expliciett onder de werkingssfeer van art. 8 EVRM gebracht: "the protection of per-
sonall  data, not least medical data, is of fundamental importance to a person's enjoy-
mentt of his or her right to respect for private and family lif e as guaranteed by Article 
88 of the Convention".52 Deze uit het recht op privacy voortvloeiende aanspraken 
vervallenn niet (of niet volledig) met het vrijwillig e karakter van een gegevensverwer-
king.. Dit tegen de achtergrond van de zich sterk ontwikkelende informatietechnologie 
waardoorr het gebruik van persoonsgegevens voor de betrokkene (steeds) moeilijk(er) 
controleerbaarr en voorzienbaar is.53 

Mett betrekking tot het recht op privacy zoals neergelegd in art. 17 IVBPR kunnen 
gelijksoortigee conclusies worden getrokken. Uit een zogenaamd 'general comment'54 

vann het VN-Comité voor de Rechten van de Mens blijkt dat het verzamelen en op-
slaann van persoonsgegevens in computers en databanken of langs andere weg tot het 
domeinn van het privéleven kunnen worden gerekend. Zie ten slotte ook art. 8 Hand-
vestt van de grondrechten van de Europese Unie waarin is bepaald dat eenieder recht 
heeftt op bescherming van hem betreffende persoonsgegevens. 
Ookk uit de nationale jurisprudentie inzake art. 8 EVRM (en art. 17 IVBPR) kan worden 
afgeleidd dat de rechter bescherming van persoonsgegevens als een beschermwaardig 

488 Resolutie 428 (1970) van de Raad van Europa (geciteerd in: Van Dijk & Van Hoof 1998, p. 489). 
499 Verhey 1992, p. 201; Verhey 1997, p. 242; Gutwirth 1993, p. 1413. 
500 EHRM 26 maart 1987, NJCM-Bulletin 1988, p. 148 e.v., m.nt. Th. Bellekom 
511 EHRM 7 juli 1989, NJCM-Bulletin 1989, p. 206 e.v., m.nt. L.F.M Verhey. In deze zaak is door het 

Hoff  erkend dat art. 8 ziet op belangen van individuen die essentieel zijn voor iemands psychoso-
ciaall  welbevinden of begrip van de eigen identiteit. 

522 EHRM 25 februari 1997, NJB 1997, p. 1722-1724; NJCM-Bulletin 1997, p. 712 e.v., m.nt. A.C. Hen-
driks;; zie ook MS t. Zweden, EHRM 27 augustus 1997, NJCM-Bulletin 1998, p. 164 e.v., m.nt. A.C. 
Hendriks. . 

533 Van Dijk & Van Hoof 1998, p. 494. 
544 Hierin geeft het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties een algemene uitleg van een 

bepalingg uit het IVBPR. Een 'general comment' is niet bindend, maar vormt wel een gezagheb-
bendd internationaal document. 

555 General Comment 16/32 (23 maart 1988), par. 1. 
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belangg beschouwt. Dat laatste geldt mede wanneer sprake is van horizontale 
rechtsbetrekkingen.57 7 

Dee nationale rechter heeft voorts bepaald dat verstrekking van patiëntengegevens aan 
derdenn in beginsel een inbreuk op art. 8 EVRM oplevert.58 Een algemeen recht op 
vernietigingg van medische gegevens werd door de nationale rechter echter niet aan-
vaard.59 9 

Hett in onze Grondwet neergelegde recht op privacy heeft overeenkomstig de interna-
tionalee bepalingen een ruime strekking. Het laat zich, blijkens de bij de 
grondwetsherzieningg van 1983 gegeven opsomming van elementen (de woning; be-
paaldee vormen van communicatie, zoals het telefoongesprek en de briefwisseling; het 
buitenn de woning gevoerde vertrouwelijke gesprek; de fysieke en geestelijke integri-
teitt en dergelijke61) die in elk geval tot de persoonlijke levenssfeer moeten worden 
gerekend,, niet ruimtelijk afgrenzen.62 Ook het vastleggen van gegevens valt - afhanke-
lij kk van de aard van de gegevens en het gebruik dat ervan wordt gemaakt - onder het 
rechtt op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.63 Dit laatste blijkt overigens ook 
uitt het tweede en derde lid van art. 10 Gw welke de overheid gelasten regels te stellen 
terr bescherming van de informationele privacy. 
Dezee ruime interpretatie van de reikwijdte van het recht op privacy in het kader van 
dee verwerking van persoonsgegevens is recent in de Nederlandse literatuur bekriti-
seerd.. Blok concludeert in zijn dissertatie inzake het recht op privacy (2002) dat het 
'opblazen'' van het privacyconcept leidt tot inflatie van de persoonlijke levenssfeer in 
hett recht en tot devaluatie van privacybescherming (het beschermingsniveau neemt af 
mett de uitbreiding van de reikwijdte van het recht).64 Ik zou hierbij willen aantekenen 
datt de nationale (privacy)wetgever in de memorie van toelichting op de WBP uit-
drukkelijkk heeft aangegeven dat niet iedere verwerking van persoonsgegevens een 
inbreukk op de persoonlijke levenssfeer vormt (alleen bij verwerking van gevoelige ge-
gevenss kan - vanwege de aard van dit soort gegevens - in principe van een inbreuk 
opp het grondrecht worden uitgegaan).65 Het komt mij derhalve voor dat het 
toepassingsbereikk van het recht op privacy althans door de wetgever niet zonder meer 
wordtt opgerekt tot iedere verwerking van persoonsgegevens. 

566 Verhey 1992, p. 246-263 en p. 266-289 en p. 303. 
577 Belangrijke uitspraak in dit verband is de Edamse bijstandszaak, HR 9 januari 1987, NJ1987,451. 
588 HR 6 maart 1987, N] 1987,1016; TvGR 1989/20. 
599 Rb. Utrecht 10 januari 1990, TvGR 1990/64. Ook in de WGBO werd een dergelijk recht niet 

opgenomen. . 
600 De reikwijdte is sinds inwerkingtreding van art. 10 Gw (1983) niet echt uitgekristalliseerd en 

daarmeee nog steeds tamelijk onbestemd; Nieuwenhuis 2003, p. 246. Anders: Blok 2002 resp. zijn 
conclusiess op p. 319. 

611 Een aantal van deze deelaspecten heeft in de Grondwet een eigen regeling gekregen, zoals de 
onaantastbaarheidd van het menselijk lichaam (art. 11), de onschendbaarheid van de woning (art. 
12)) en het briefgeheim resp. telefoon- en telegraafgeheim (art. 13). 

622 Kamerstukken II1975/76,13 872, nr. 1-5, p. 40 e.v.. Dit betekent dat het recht op privacy zich ook 
uitstrektt tot hetgeen zich niet rondom de woning afspeelt (maar bijv. op de werkvloer); dit is later 
inn de rechtspraak ook bevestigd; zie (o.a.) HR 9 januari 1987, Computerrecht 1987, 110-115, m.nt. 
EJ.. Dommering (Edamse bijstandszaak). 

633 Kamerstukken II1975/76,13 872, nr. 1-5, p. 41. 
644 Blok 2002. 
655 Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 7. 
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2.3.42.3.4 Beperkingen 

Voorr het recht op privacy geldt - net als voor (de meeste) andere grondrechten (zie 
paragraaff  2.2.4) - dat het niet absoluut is, maar moet worden afgewogen tegen andere 
waardenn en belangen. Onder bepaalde omstandigheden kan beperking van het recht 
opp privacy gerechtvaardigd zijn. 
Inbreukenn op het in art. 8 EVRM neergelegde recht op privéleven zijn uitsluitend ge-
oorloofdd onder de voorwaarde dat deze zijn voorzien bij de wet ('by law')66 en 
noodzakelijkk zijn in een democratische samenleving met het oog op het algemeen 
belangg - waaronder de bescherming van de gezondheid - of de rechten en vrijheden 
vann anderen. Het is vaste jurisprudentie van het Europese Hof dat kwaliteitseisen aan 
zo'nn nationale regeling worden gesteld. Zo dient de regeling voldoende toeganke-
lijk/kenbaarr en nauwkeurig te zijn opdat de burger er zijn gedrag op kan afstemmen, 
alsmedee de nodige waarborgen te omvatten tegen misbruik. Het is eveneens vaste 
jurisprudentiee van het Hof dat de beperkingsgronden strikt worden uitgelegd: de 
inbreukk moet worden gerechtvaardigd door een 'pressing social need', en er moet 
sprakee zijn van proportionaliteit en subsidiariteit, dat wil zeggen de beperking dient 
inn een evenredige verhouding te staan tot het nagestreefde doel en de redenen moeten 
relevantt en toereikend zijn in het licht van (onder andere) de zojuist genoemde doel-
criteria.. De staten behouden in dit kader een beoordelingsruimte, door het Hof ook 
well  aangeduid als 'margin of appreciation'. Zie verder paragraaf 2.7. 
Art.. 17 IVBPR stelt minder voorwaarden aan beperking van het recht op privacy; het 
bepaaltt slechts dat een beperking niet 'unlawful' of 'arbitrary' mag zijn. Vanwege het 
ontbrekenn van duidelijke beperkingsvoorwaarden heeft art. 17 IVBPR in de Neder-
landsee rechtspraktijk naast art. 8 EVRM geen zelfstandige rol gespeeld.67 

Art.. 10 Gw verlangt voor iedere beperking een grondslag in formele wetgeving, met 
dee mogelijkheid van delegatie. Verdere doelcriteria of beleidsdoeleinden ten behoeve 
waarvann het recht op privacy mag worden beperkt, ontbreken. Volgens de memorie 
vann toelichting is bewust gekozen voor een ruime beperkingsmogelijkheid, omdat 
"hett recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer op zo uiteenlopende ge-
biedenn aan de orde kan komen (...), dat de grondwettelijke beperkingsbevoegdheid 
zodanigg moet zijn geformuleerd, dat op het zo gevarieerde terrein van de privacybe-
schermingg adequate beperkingsmogelijkheden beschikbaar zijn". Mogelijkheden tot 
beperkingg zijn er ook in relatie tot informationele privacybescherming. De wetgever 
heeftt in ieder geval als uitgangspunt gekozen dat het recht op bescherming van de 
persoonlijkee levenssfeer van betrokkenen onder omstandigheden tegen andere belan-
genn moet worden afgewogen.69 

2.3.52.3.5 Verplichtingen voor de overheid 

Uitt het recht op privacy vloeit eerst en vooral een onthoudingsplicht voor de overheid 
voortt ('klassieke waarborgfunctie'):70 de overheid dient zich te onthouden van inmen-

666 Uit de Straatsburgse jurisprudentie kan worden afgeleid dat het hier niet noodzakelijkerwijs om 
eenn wettelijke regeling hoeft te gaan. Zie verder paragraaf 2.7. 

677 Commissie Grondrechten 2000, p. 120. 
688 Kamerstukken II1975/76,13 872, nrs. 1-5, p. 41. 
699 Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 9. 
700 Bijv. EHRM 26 maart 1985, N] 1985, 525, m.nt. E.A. Alkema (X en Y t. Nederland). 
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gingg in het privéleven van burgers, tenzij algemene belangen of rechten en vrijheden 
vann anderen een ingrijpen legitimeren. In dat laatste geval dient, zoals in de vorige 
paragraaff  aangegeven, aan een aantal (hoofdzakelijk uit het EVRM af te leiden) voor-
waardenn te worden voldaan. 
Hett recht op privacy heeft zich gaandeweg ontwikkeld tot een recht waaruit naast 
'negatievee verplichtingen' ook 'positieve verplichtingen' voor de overheid voort-
vloeien.. Dit volgt om te beginnen uit de jurisprudentie van het Europese Hof voor de 
Rechtenn van de Mens. In relatie tot art. 8 EVRM heeft het Hof uitgemaakt dat uit deze 
bepalingg ook een plicht tot actief overheidsoptreden voortvloeit voor zover dat nodig 
iss om het privé- en gezinsleven van burgers effectief te beschermen;71 dit geldt mede 
voorr verhoudingen tussen burgers onderling.72 Wel wordt de staten daarbij doorgaans 
eenn beoordelingsvrijheid gelaten: de staat is binnen zekere grenzen vrij te beslissen 
hoee zij aan de op haar rustende positieve verplichtingen gevolg geeft. Zo heeft zij een 
ruimee beoordelingsvrijheid ten aanzien van de inhoud73 van de te treffen maatregelen 
enn de wijze van regulering (wetgeving of lagere regelgeving).74 De uit art. 8 EVRM 
voortvloeiendee verplichtingen dienen overigens niet alleen in materiële normstelling 
tott uitdrukking te komen, maar ook in procedurele voorzieningen.75 

Inn het op 28 januari binnen de Raad van Europa tot stand gekomen 'Verdrag van 
Straatsburg'' (Verdrag nr. 108 inzake de bescherming van personen in verband met de 
geautomatiseerdee verwerking van gegevens; zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.2) is na-
deree invulling gegeven aan art. 8 EVRM voor wat betreft de daaruit voortvloeiende 
verplichtingenn inzake de bescherming van de informationele privacy.76 Doelstelling 
vann het Verdrag is overigens niet alleen individuele personen bij elektronische ver-
werkingg van hun gegevens te beschermen, maar ook een vrij gegevensverkeer binnen 
hett grondgebied van de toetredende Staten te verzekeren. Hiertoe is een aantal basisbe-
ginselenn met betrekking tot geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens 
(voorr zowel de publieke als de private sector) geformuleerd welke door de verdrags-
luitendee staten in het nationale recht moeten zijn (of worden) opgenomen. 
Ui tt art. 17 IVBPR volgt (zelfs) onmiddellijk dat de overheid ter bescherming van het 
rechtt op privacy gehouden is zich actief op te stellen. Immers, het tweede lid van art. 
177 bepaalt dat "een ieder recht heeft op bescherming door de wet". Uit een 'general 
comment'' ten aanzien van deze bepaling blijkt dat het hier mede gaat om (wettelijke) 
maatregelenn tegen aantasting van het recht op privacy in horizontale verhoudingen. 
Ookk art. 10 Gw omvat (naast een onthoudingsnorm jegens de overheid in het eerste 
lid)) een expliciete opdracht aan de wetgever (in het tweede en derde lid) om regels 
vastt te stellen op het terrein van de (informationele) privacy. De wetgever dient op te 

711 Voor het eerst in de zaak Marckx: EHRM 13 juni 1979, NJ 1980, 462. Zie bijv. ook de zaak Guerra 
e.a.e.a. t. Italië, EHRM 19 februari 1998, Mediaforum 1998, p. 120 e.v.. 

722 EHRM 26 maart 1985, NJ 1985, 525, m.nt. E.A. Alkema (X en Y t. Nederland); EHRM 13 februari 
2003,, NJB 2003, p. 930, nr. 19 {Odièvre tegen Frankrijk). 

733 De beoordelingsruimte t.a.v. de inhoud van een maatregel lijk t o.m. te worden beïnvloed door de 
matee van overeenstemming in de Europese rechtspraktijk op desbetreffend terrein en de mate 
waarinn nationale autoriteiten met botsende rechten worden geconfronteerd; Lawson 1995, p. 572. 

744 Het Europese Hof beperkt zich dan tot een 'fair-balance'-toets: nagegaan wordt of een redelijk 
evenwichtt is gevonden russen het algemeen belang en het belang van de individu; idem, p. 566-
567. . 

7575 Verhey 1992, p. 223-224. Aldaar verwijzing naar de zaak Gaskin, EHRM 7 juli 1989, NJ 1991, 659; 
NJCM'BuïletinNJCM'Buïletin 1989, p. 206 e.v., m.nt. L.F.M. Verhey. 

766 Zie ook Overkleeft-Verburg 1995, p. 22. Zie ook de zaak Z t. Finland (EHRM 25 februari 1997, NJB 
1997,, p. 1722-1724) waarin het Hof uitdrukkelijk naar deze bepalingen verwijst. 

7777 General Comment 16/32 (23 maart 1988), par. 9 en 10. 
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tredenn in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens (tweede 
lid),, in het bijzonder ten aanzien van de aanspraken van personen op kennisneming 
vann over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, 
alsmedee op verbetering van zodanige gegevens (derde lid). Deze regelingsopdracht 
geldtt voor overheids- en particuliere registraties. De bepalingen behelzen niet meer 
dann een (globale) 'instructienorm' aan de wetgever, hetgeen betekent dat de overheid 
eenn aanzienlijke beleidsvrijheid heeft. 
Overigenss nopen de technische ontwikkelingen op het terrein van gegevensverwer-
kingg op termijn tot bijstelling van de in art. 10, tweede en derde lid Gw neergelegde 
regelingsopdracht.. De Commissie 'Grondrechten in het digitale tijdperk' heeft in zijn 
rapportt voorgesteld de (in het tweede lid neergelegde) begrippen Vastleggen' en Ver-
strekken'' te vervangen door het ruimere begrip Verwerken' van persoonsgegevens. 
Voortss zullen de aanspraken uit het derde lid moeten worden aangevuld met een 
aanspraakk op kennisneming van de doeleinden van een verwerking en de herkomst 
vann de verwerkte gegevens, met een aanspraak op verwijdering van persoonsgege-
venss en met een aanspraak op verzet tegen een gegevensverwerking. Het kabinet 
heeftt in het in oktober 2000 uitgebrachte regeringsstandpunt aangegeven zich te kun-
nenn vinden in de voorstellen van de Commissie.8 

2.44 De wetenschapsvri jheid 

Hett belang van het kunnen verwerken van (medische) gegevens voor wetenschappe-
lij kk onderzoek en statistiek kan in verband worden gebracht met de vrijheid van we-
tenschappelijkk onderzoek en de - hierop nauw aansluitende - vrije meningsuiting. Dit 
roeptt de vraag op wat de (zelfstandige) betekenis is van deze vrijheden in relatie tot 
(eenn onbelemmerde) verzameling en verdere verwerking van (medische) gegevens 
voorr wetenschappelijk onderzoek. 

2.4.12.4.1 Algemeen 

Dee vrijheid van wetenschappelijk onderzoek (ook wel 'wetenschapsvrijheid' ge-
noemd)) dient technische en wetenschappelijke vooruitgang binnen de samenleving. 
Datt laatste vormt ontegenzeggelijk een groot maatschappelijk belang. Zou van weten-
schappelijkee ontwikkelingen geen sprake zijn (geweest), dan zou het huidige leefni-
veauu van onze samenleving nooit zijn bereikt. 
Dee wetenschapsvrijheid wordt beschouwd als een grondrecht, waarbij niet alleen de 
overheidd zelf, maar ook de beoefenaars van de wetenschap en de samenleving als 
geheell  verantwoordelijkheid dragen.82 Zoontjes heeft het in zijn dissertatie, welke 
geheell  is gewijd aan dit grondrecht, over een 'gedeelde verantwoordelijkheid', dat wil 
zeggenn een verantwoordelijkheid die niet uitsluitend en volledig rust bij de individu-

788 Zie ook de reikwijdte van de vroegere WPR en de huidige WBP. 
799 Zo behoort bijv. ook autonome regelgeving door lagere overheidsorganen tot de mogelijkheden 

tenzijj  een gegevensverwerking een inbreuk vormt op art. 10, eerste lid Gw. Dan dient er een for-
meell  wettelijke grondslag voor de beperking aanwezig te zijn; Commissie Grondrechten 2000, p. 
117-118. . 

800 Commissie Grondrechten 2000, p. 131-132. 
811 Kamerstukken II2000/01,27 460, nr. 1, p. 19. 
822 Zoontjes, p. 13. 
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elee wetenschapsbeoefenaar of de overheid, maar bij alle betrokkenen. Hieruit vloeit 
volgenss de auteur voort dat vrije wetenschap moet worden beschouwd in de context 
vann het materiële vrijheidsbegrip." Binnen deze context is de wetenschap niet vrij 
wanneerr haar voortgang en verwezenlijking worden geremd. In dat kader spelen 
diversee factoren een rol, waaronder juridische verboden, maar ook feitelijke factoren -
waaronderr sociale, financiële, psychologische, en dergelijke. 

2.4.22.4.2 Inbedding in internationaal verdrags- en constitutioneel recht 

Dee vrijheid van wetenschappelijk onderzoek (in algemene zin, dus niet beperkt tot 
eenn bepaalde sector van de samenleving) kan worden geclassificeerd als een cultureel 
recht.. Het is in de eerste plaats opgenomen in art. 15 (derde lid) FVESCR: 

11 De staten die partij zijn bij dit Verdrag erkennen het recht van een ieder: 
aa deel te nemen aan het culturele leven; 
bb de voordelen te genieten van de wetenschappelijke vooruitgang en de toepassing 

daarvan; ; 
cc de voordelen te genieten van de bescherming van de geestelijke en stoffelijke 

belangenn voortvloeiende uit door hem verricht wetenschappelijk werk of uit een 
literairr of artistiek werk waarvan hij de schepper is. 

2.. De door de Staten die partij zijn bij dit Verdrag te nemen maatregelen om tot volledige 
verwezenlijkingg van dit recht te komen houden mede in die, welke noodzakelijk zijn 
voorr het behoud, de ontwikkeling en de verbreiding van wetenschap en cultuur. 

3.. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag verbinden zich de vrijheid te eerbiedigen die 
onontbeerlijkk is voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en scheppend werk. 

4.. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag erkennen de voordelen die de stimulering en 
ontwikkelingg van internationale contacten en van internationale samenwerking op 
wetenschappelijkk en cultureel gebied met zich brengen. 

Overr het rechtskarakter van de in art. 15, derde lid opgenomen wetenschapsvrijheid 
wordenn verschillende standpunten ingenomen. Uit de commentaren van Vierdag en 
Kleijnn & Kroes op de bepalingen van het IVSCR blijkt dat zij hierin een individueel, 
rechtstreekss afdwingbaar recht lezen.86 De Nederlandse regering heeft ten aanzien van 
dezee vrijheidsbepaling nooit een duidelijk standpunt ingenomen. Hieruit lijk t af te 
leidenn dat zij deze bepaling, net als alle andere IVESCR-bepalingen, geen directe wer-
kingg toekent.87 

Zoontjess is van opvatting dat de aandacht niet alleen mag uitgaan naar het vraagstuk 
vann de afdwingbaarheid van grondrechten; het recht van het individu betreft immers 
slechtss één aspect van het grondrecht. In de moderne samenleving, waarin burgers en 
overheidd deelnemen aan het drukke maatschappelijke verkeer, spelen grondrechten 
eenn veel complexere rol. Hij beziet de betekenis van art. 15, derde lid in het licht van 
enkelee andere leden van art. 15 IVESCR, waarin taakstellende aspecten van het over-
heidshandelenn zijn verwoord. Voor de positie van de wetenschappelijk onderzoeker 
volgtt hieruit zijns inziens dat art. 15 lid 3 niet alleen overheidsonthouding, maar ook 
(actief)) overheidsoptreden vereist.88 

833 Idem. 
844 Van een formeel vrijheidsbegrip is sprake wanneer een wetenschapsbeoefenaar vrij is onderzoek te 

verrichtenn en de resultaten daarvan te publiceren. 
855 Zoontjes 1993, p. 14. 
866 Kleijn & Kroes 1986, p. 213-214; Vierdag 1979, p. 102. 
877 Zoontjes 1993, p. 16. 
888 Idem, p. 17-18 en p. 34. 
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Dee vrije wetenschapsbeoefening is tevens ingebed in de - op het terrein van de bioge-
neeskundee tot stand gekomen - Conventie ter bescherming van de rechten van de 
menss en de menselijke waardigheid inzake toepassing van biologie en geneeskunde 
(1996).. Art. 15 van deze verklaring luidt: "Scientific research in the field of biology 
andd medicine shall be carried out freely (...)". In het Explanatory Report bij de Con-
ventiee wordt aangegeven dat deze vrijheid zijn grondslag vindt in "(...) humanity's 
rightt to knowledge, but also by the considerable progress its result may bring in terms 
off  the health and well-being of patients". Aannemelijk is, dat hier (wel) sprake is van 
eenn direct afdwingbaar subjectief recht. In deze richting wijst niet alleen de redactie 
vann de bepaling, maar ook de toelichting op art. 15 van de Conventie, waarin aan de 
noodzakelijkee grenzen van de wetenschapsvrijheid wordt gerefereerd: "(...) [freedom 
off  scientific research] is not absolute. In medical research it is limited by the funda-
mentall  rights of individuals expressed in particular by the provisions of the Conven-
tionn and by other legal provisions which protect the human being". In juridisch-tech-
nischh opzicht zou het weinig zinvol zijn om over beperking van een grondrecht te 
sprekenn indien dat recht niet rechtstreeks afdwingbaar is, maar louter als een zorg-
plichtt voor de overheid moet worden gelezen. Laatstgenoemde verplichtingen hebben 
immerss een minder duidelijk omlijnde inhoud en geven de overheid grote beleidsvrij-
heidd waardoor het niet goed mogelijk is van beperking van zo'n recht te spreken91 

Ookk het EU Handvest van de grondrechten kent een bepaling over de wetenschaps-
vrijheid.. Volgens art. 13 zijn de kunsten en het wetenschappelijk onderzoek vrij en 
wordtt de academische vrijheid geëerbiedigd. 

Opp het niveau van de nationale constituties vindt men de wetenschapsvrijheid terug 
inn bijvoorbeeld de Duitse, Oostenrijkse en Griekse grondwet. In deze paragraaf zal 
(alleen)) op de Duitse 'Grundgesetz' worden ingegaan. De wetenschapsvrijheid vormt 
daarinn een element van art. 5, dat blijkens de verdere inhoud op een veel ruimer 
rechtsgoedd (van onder andere de vrije meningsuiting en de onderwijsvrijheid) ziet: 

1.. Jeder hat das recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu aufiern und zu verbrei-
tenn und sich aus allgemein zuganglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Presse-
freiheitt und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Filmwerden gewarleis-
tet.. Eine Zensur findet nicht statt. 

2.. Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den 
gesetzlichenn Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen 
Ehre. . 

3.. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet 
nichtt von der Treue zur Verfassung. 

Dee wetenschapsvrijheid (opgenomen in het derde lid) heeft blijkens de Duitse con-
stitutionelee rechtspraak behalve een klassiek ook een sociaal karakter. Iedere burger 
moett niet alleen in vrijheid - dus zonder overheidsbemoeienis - de wetenschap kun-
nenn beoefenen, doch behoort hierin ook via overheidsmaatregelen - zoals bijvoor-

899 Explanatory Report, paragraph 95. Zie in deze zin ook art. 4 van de TJniversal Declaration on the 
Humann Genome and Human Rights' van de UNESCO (International Bioethics Committee). 

900 Explanantory Report of the Convention for the protection of human rights and dignity of the human 
beingg with regard to the application of biology and medicine, paragraph 96. 

911 Akkermarts, Bax & Verhey 1999, p. 143. 
922 Kriari-Catranis 1997, p. 48. 
933 Volgens het Duitse Bundesverfassungsgericht waarborgt de wetenschapsvrijheid "ein Recht auf 

Abwehrr jeder staatlichen Einwirkung auf den Prozefi der Gewinnung und Vermittlung wissen-
schaftlicherr Erkenntnisse"; BVerfGE 35,79 (114) - Hochschulurteill. 
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beeldd beschikbaarstelling van financiële middelen - te worden ondersteund. In dit 
verbandd kan worden gewezen op een uitspraak van het Bundesverfassungsgericht 
waarinn wordt gesteld dat de overheid is gehouden "(...) der freien Wissenschaft und 
ihrerr Vermittlung (...) durch die Bereitstelling von personellen, finanziellen und orga-
nisatorischenn Mitteln zu ermöglichen und zu fördern".94 

Inn de Nederlandse grondwet is de wetenschapsvrijheid - ondanks suggesties voor 
grondwettelijkee verankering van dit recht - niet opgenomen. Wel ondervindt zij 
sindss 1976 (in dat jaar is Nederland toegetreden tot het IVESCR) grondrechtelijke be-
schermingg binnen de Nederlandse rechtsorde, zij het niet als 'grondwettelijk grond-
recht'.. In de Nederlandse literatuur wordt het standpunt ingenomen dat het grond-
rechtt zowel klassieke als sociale elementen omvat. Het waarborgt niet alleen vrij -
heidsrechtenn van individuele wetenschappelijk onderzoekers, maar impliceert ook 
structurelee verplichtingen voor de overheid om de wetenschapsvrijheid te verwezen-
lijkenn (zie hiervoor). 

Dee wetenschapsvrijheid sluit voorts nauw aan bij andere grondrechten, zoals de vrij -
heidd van meningsuiting en de onderwijsvrijheid. De betekenis van deze (ook interna-
tionaall  beschermde) rechten is van groot belang voor nadere duiding van de weten-
schapsvrijheid.98 8 

Inn het kader van deze studie is met name de uitingsvrijheid relevant, in het bijzonder 
dee vrijheid om informatie te vergaren. Deze zogenoemde 'garingsvrijheid' (en dit 
geldtt ook voor de daarmee nauw verbonden 'ontvangstvrijheid') is echter niet als 
afzonderlijkk element in (art. 7 van) de Grondwet opgenomen. Wel heeft zij (en/of de 
ontvangstvrijheid)) expliciete erkenning gekregen in internationale verdragen. Zie in 
dee eerste plaats art. 19 IVBPR: 

1.. Een ieder heeft het recht zonder inmenging een mening te koesteren. 
2.. Een ieder heeft het recht op vrijheid van meningsuiting; dit recht omvat mede de 

vrijheidd inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te garen, te ontvangen en door 
tee geven, ongeacht grenzen, hetzij mondeling, hetzij in geschreven of gedrukte vorm, 
inn de vorm van kunst, of met behulp van andere media naar zijn keuze. 

3.. (...)* 

Inn het tweede lid van art. 19 wordt uitdrukkelijk aan de garingsvrijheid gerefereerd. 
Art.. 10 EVRM omvat niet met zoveel woorden de vrijheid informatie te garen, maar 
daarinn is wel opgenomen de (daarmee direct verbonden) ontvangstvrijheid: 

944 Zie BVerfGE 47, 327 (367) - HUG; BVerfGR 35,79 (113) - Hodischulurteil. 
955 Zoontjes 1993, p. 22, aldaar verwijzing naar A.CH.M. Rijnen, 'Niet in de Grondwet opgenomen 

grondrechten',, in: A.K. Koekkoek & W. Konijnenbelt (red.), Grondrechten, commentaar op hoofdstuk 1 
vanvan de herziene grondwet, aangeboden aan mr. H.J.M. Jeukens, Nijmegen 1982, p. 533. 

966 Zoontjes 1993, p. 14. Zie bijv. art. 1.6 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
waarinn de academische vrijheid van universiteiten en hogescholen wordt beschermd. 

977 Zie ook de situatie in Zwitserland, alwaar dit recht niet is opgenomen in de constitutie, maar wel 
kann worden beschouwd als 'a component of the democratie constitutional order'; Kriari-Catranis 
1997,, p. 48^9. 

988 Zoontjes 1993, p. 22. 
999 In dit lid wordt aangegeven dat beperkingen van de uitingsvrijheid mogelijk zijn, doch alleen indien 

zee bij wet zijn voorzien en nodig zijn in o.a. het belang van de rechten of de goede naam van ande-
renn of ter bescherming van de openbare orde, de volksgezondheid of de goede zeden. 
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1.. Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een 
meningg te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te 
verstrekken,, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen. (...). 

2.. (...r 

Dee uitingsvrijheid heeft voor de overheid eerst en vooral het karakter van een onthou-
dingsplicht.. Dit blijkt niet alleen uit het feit dat dit recht is opgenomen in het IVBPR, 
maarr ook uit de wijze waarop het is geformuleerd. In de uitingsvrijheid wordt even-
well  ook een zorgplicht voor de overheid gelezen. In hoeverre deze plicht ook betekent 
datt burgers zich toegang tot (voor wetenschappelijk onderzoek relevante) informatie 
kunnenn verschaffen, komt in paragraaf 2.4.6 aan de orde. 

2.4.33 Reikwijdte 

Dee omschrijving van de wetenschapsvrijheid in de hierboven genoemde documenten 
iss ruim respectievelijk weinig omlijnd. In het algemeen wordt wetenschappelijk on-
derzoekk geacht alle activiteiten en procedures te omvatten die worden uitgevoerd om 
nieuwee kennis of inzichten te genereren en openbaar te maken.101 De Duitse constituti-
onelee rechter (Bundesverfassungsgericht) heeft het object van de vrijheid van weten-
schappelijkk onderzoek omschreven als"(...) jede wissenschaftliche Tatigkeit, d.h. auf 
alles,, was nach Inhalt und Form als ernsthafter und planmatiger Versuch zur Ermitt-
lungg der Wahrheit anzusehen ist".102 Daarmee lijk t zij alle activiteiten, met inbegrip 
vann voorbereidende en ondersteunende werkzaamheden, die met de uitvoering van 
wetenschappelijkk onderzoek zijn gemoeid onder de wetenschapsvrijheid te scharen.103 

Inn Nederland is voor een nadere definiëring van de vrije wetenschapsbeoefening met 
namee de (al eerder genoemde) dissertatie van Zoontjes van belang. Hij onderscheidt 
inn zijn uitvoerige en grondige studie drie elementen van vrije wetenschapsbeoefe-
ning:1044 de vrijheid van het kennisnemen, vergaren en ordenen van de uitkomsten van 
wetenschappelijkk onderzoek (studievrijheid); de vrijheid van het bepalen van het ob-
jectt en de methode van het wetenschappelijk onderzoek en de vrijheid van het bewer-
kenn en systematiseren van onderzoeksgegevens (onderzoeksvrijheid); en de vrijheid 
overr de resultaten van het onderzoek te beschikken en deze te verkondigen en te pu-
blicerenn (openbaarmakingsvrijheid).105 

Dee studievrijheid (het eerste element van de wetenschapsvrijheid) duidt volgens 
Zoontjess op "de mogelijkheden om in vrijheid wetenschappelijk relevante informatie 
tee vergaren, daarvan kennis te nemen en deze ongestoord te verwerken en te ordenen"; 
curs.curs. MCP).106 In dit kader zijn twee rechten relevant: de onderwijsvrijheid en het recht 
opp vrije meningsuiting. Deze rechten waarborgen tezamen toegang tot algemeen be-

1000 Dit lid bepaalt dat de vrije meningsuiting kan worden beperkt indien daarin bij wet wordt voorzien 
alsmedee noodzakelijk is in een democratische samenleving (zoals bijv. het belang van bescherming 
vann de goede naam of de rechten van anderen). 

1011 Kriari-Catranis 1997, p. 48. 
1022 BVerfGE 35,79 (113) - Hochsdtulurteil; 47,327 (367) - HUG. 
1033 Jarass & Pieroth, p. 17. 
1044 Zoontjes 1993, p. 37. 
1055 De eerste twee elementen (studievrijheid en onderzoeksvrijheid) hebben een historische achter-

grond.. Humboldt (1767-1838), de stichter van de gelijknamige universiteit in Berlijn, moet als 
grondleggerr van deze begrippen ('Lernfreiheit'en 'Lehrfreiheit') worden beschouwd; Dommering 
1999,, p. 125. 

1066 Zoontjes 1993, p. 37. 
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schikbaree wetenschappelijke kennis en inzichten. De overige elementen - de onder-
zoeksvrijheidd (deze sluit nauw aan op de studievrijheid) en de openbaarmakingsvrij-
heidd - beschermen de feitelijke activiteiten van de wetenschapsbeoefenaar zoals het 
formulerenn van een onderzoeksvraag, het vaststellen van de onderzoeksmethode, het 
verzamelenn en verwerken van gegevens en het publiceren van de onderzoeksresulta-
ten. . 

2.4.42.4.4 Beperkingen 

Dee wetenschapsvrijheid, (mede) opgevat in haar klassieke betekenis, dus als individu-
eel,, afdwingbaar recht van wetenschapsbeoefenaren om vrijelij k gegevens te mogen 
verzamelenn en verder verwerken, heeft geen absoluut karakter; andere waarden en 
belangen,, zoals het hierna te behandelen belang van privacybescherming, kunnen die 
vrij ee omgang met gegevens beperken (zie ook paragraaf 2.2.4). Indien in de weten-
schapsvrijheidd louter een instructienorm aan de overheid wordt gelezen (voor deze 
visiee zijn weinig aanknopingspunten te vinden), lijk t het, zoals gezegd, weinig zinvol 
omm dit recht in het licht van de beperkingsproblematiek te beschouwen (zie paragraaf 
2.4.2).107 7 

Inn het Explanatory Report van de Conventie inzake mensenrechten en biogenees-
kundee van de Raad van Europa wordt expliciet gerefereerd aan het niet-absolute ka-
rakterr van de wetenschapsvrijheid: "(...) [freedom of scientific research] is not abso-
lute.. In medical research it is limited by the fundamental rights of individuals ex-
pressedd in particular by the provisions of the Convention and by other legal provi-
sionss which protect the human being".108 Er wordt in (art. 2 van) de algemene bepalin-
genn van de Conventie aangegeven dat de belangen en het welzijn van individuen 
prevalerenn boven het enkele belang van de maatschappij of de wetenschap. Uiteraard 
ziett de term 'fundamental rights of individuals' niet alleen op de informationele pri-
vacy,, maar bijvoorbeeld ook op (het recht op bescherming van) de lichamelijke inte-
griteit.. Zo wordt de vrije wetenschap mede (en misschien wel in de eerste plaats) be-
grensdd door het (in art. 5 neergelegde) vereiste van een vrije en geïnformeerde toe-
stemmingg ('informed consent') voor medische interventies. In dit verband kan ook 
wordenn gewezen op art. 7 IVBPR, tweede zin, waarin in het bijzonder is bepaald dat 
niemandd "(...) zonder zijn in vrijheid gegeven toestemming, [mag] worden onderwor-
penn aan medische of wetenschappelijke experimenten". De in Nederland tot stand 
gekomenn wetgeving inzake medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen kan in 
dezee optiek worden beschouwd als een - op grond van onder andere art. 7 IVBPR -
noodzakelijkee begrenzing van de wetenschapsvrijheid. 
Inn Duitsland is ook erkend dat de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek niet ab-
soluutt is en wordt begrensd door (onder andere) de rechten van anderen, waaronder 
hett informationele zelfbeschikkingsrecht.109 

Voorr wat betreft de Nederlandse context dient het leerstuk van de beperkingen pri-
mairr te worden toegepast op de (op de wetenschapsvrijheid nauw aansluitende) ui-
tingsvrijheid,, in het bijzonder de op internationaal niveau expliciet erkende garings-
vrijheid.. Deze vrijheid dient blijkens art. 10 EVRM en art. 19 IVBPR onder bepaalde 

1077 Akkermans, Bax & Verhey 1999, p. 143. 
1088 Explanantory Report of the Convention for the protection of human rights and dignity of the human 

beingg with regard to the application of biology and medicine, paragraph 96. 
1099 Lennartz 1989, p. 11-13. 
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omstandighedenn te wijken voor andere waarden en belangen. De beperkingsgrond 
diee in casu van belang is, betreft het belang van de bescherming van rechten van an-
deren,, waaronder het recht op privacy. 

2.4.52.4.5 Verplichtingen voor de overheid 

Bijj  de bescherming van de vrije wetenschap speelt van oudsher de afwezigheid van 
overheidsbemoeieniss een belangrijke rol. De wetenschapsvrijheid brengt evenwel 
(nett als het recht op privacy) naast zogenaamde 'negatieve verplichtingen' ook posi-
tievee verplichtingen (zoals een opdracht aan de overheid tot het uitoefenen van zorg, 
hett treffen van maatregelen of het scheppen van voorwaarden) met zich.111 In dit ver-
bandd kan (opnieuw) worden gewezen op de Duitse constitutionele rechtspraak. 
Hierinn is expliciet aangegeven dat de wetenschapsvrijheid niet alleen een klassieke 
dimensiee heeft,m maar dat daaruit ook de plicht kan worden afgeleid "(...) der freien 
Wissenschaftt und ihrer Vermittlung (...) durch die Bereitstelling von personellen, fi-
nanziellenn und organisatorischen Mitteln zu ermöglichen und zu fördern". 
Inn zijn dissertatie over sociale grondrechten gaat Heringa uitvoerig in op deze - uit de 
wetenschapsvrijheidd voortvloeiende - 'Förderungspflicht'.114 De staat zou in dat kader 
opp twee wijzen handelend moeten optreden. In de eerste plaats behoort de overheid 
tenn behoeve van de vrije wetenschapsbeoefening personele, financiële en structurele 
middelenn ter beschikking te stellen. In de tweede plaats dient de overheid te waarbor-
genn dat binnen wetenschappelijke instellingen die binnen de publieke sector vallen 
(zoalss doorgaans universiteiten) de (individuele) vrije wetenschap wordt gereali-
seerd.1155 Men zou daarbij in de eerste plaats kunnen denken aan het creëren van 
dusdanigee universitaire structuren dat een zo groot mogelijke vrijheid van de weten-
schapp is gewaarborgd.116 

Inn de zojuist omschreven zorgplicht van de overheid leest een aantal Duitse auteurs 
eenn " 'Informationsanspruch' (...), der sich aus der objektiv-rechtlichen Pflicht zur För-
derungg der Forschung ergeben soil".117 Sommige auteurs spreken zelfs van een 
'Leistungsanspruch'' of recht op toegang tot gegevens voor individuele onderzoe-
kers.1188 Deze interpretatie van de uit de wetenschapsvrijheid af te leiden 
'Förderungspflicht'' van de overheid is niet onomstreden gebleven, getuige meer te-
rughoudendee of afwijzende standpunten in de Duitse literatuur.119 In 1986 heeft het 

1100 Dommering 1999, p. 126. 
1111 Alleen al de inbedding van de wetenschapsvrijheid in het IVESCR wijst in deze richting. 
1122 BVerfGE 47,327 (367) - HUG; BVerfGR 35, 79 (113) - Hochschulurteil; zie ook Lennartz 1989, p. 8 en 

Bizerr 1992, p. 44. 
1133 BVerfGR 35,79 (114) - Hochschulurteil. 
1144 Heringa 1989, p. 170-172. 
1155 Het Duitse Bundesverfassungsgericht spreekt van een recht van een onderzoeker op overheids-

maatregelenn van organisatorische aard, die gelet op de grondwettelijk gewaarborgde vrijheids-
ruimtee noodzakelijk zijn, wil van een vrije wetenschapsbeoefening sprake kunnen zijn; zie 
BVerfGEE 35,79 (116) - Hochschulurteil. 

1166 Heringa 1989, p. 171. 
1177 Bizer 1992, p. 42 en aldaar verwijzing naar o.a. W. Schmitt-Glaeser, 'Die Freiheit der Forschung', in: 

A.. Eser, K.F. Schumann (red.), Forschung im Konflikt mit Recht und Ethik, Stuttgart, 1976, p. 86 en A. 
Büllesbach,, 'Ausgewahlte Datenschutzprobleme im Bereich der medizinischen under der medi-
zinsoziologischenn Forschung', in: P.L. Reichertz & W. Kilian (red.), Arztgeheimni-Datenbanken-Da-
tenschutz,tenschutz, Berlin 1982, p. 177. 

1188 Bizer 1992, p. 42. 
1199 Idem, p. 43. 
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Bundesverfassungsgerichtt een uit hoofde van de wetenschapsvrijheid geclaimde toe-
gangg tot gegevens afgewezen.120 In deze lij n ligt ook de conclusie van de (Duitse) au-
teurr Biser die (in zijn dissertatie over vrije wetenschap en informationele zelfbeschik-
king)) concludeert dat uit de wetenschapsvrijheid geen plicht kan worden afgeleid 

)) der Forschung einen Datenzugang zu gewahrleisten (...)  Aus der Forschungs-
freiheitt kann nur eine allgemein gehalten Pflicht des Staates abgeleitet werden, die 
Forschungg zu fördern".1 

Alless bijeengenomen lijk t in het Duitse recht onvoldoende steun te vinden voor de 
opvattingg dat aan de wetenschapsvrijheid een recht op toegang tot wetenschappelijke 
gegevenss kan worden ontleend, dat mogelijk via wettelijke verankering of via ver-
plichtee beschikbaarstelling van gegevensbestanden door de overheid gestalte zou 
(moeten)) krijgen. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat dat naar Nederlands 
rechtt anders zou zijn, te meer nu de wetenschapsvrijheid zich in Nederland als zelf-
standigg grondrecht minder duidelijk heeft geprofileerd. Dit neemt niet weg dat uit de 
wetenschapsvrijheidd mogelijk wel andere (minder vergaande) overheidsverplichtin-
genn zijn af te leiden, zoals bijvoorbeeld het bieden van (financiële of logistieke) onder-
steuningg aan initiatieven die erop gericht zijn een grotere beschikbaarheid of toegan-
kelijkheidd van wetenschappelijke gegevens dan wel onderzoeksresultaten te bevorde-
ren. . 

2.4.62.4.6 Vrije meningsuiting en recht op (toegang tot) informatie 

Kann een recht van wetenschappelijk onderzoekers op (toegang tot) informatie en een 
daarmeee corresponderende plicht om informatie te verschaffen worden afgeleid uit 
hett recht op vrije meningsuiting, een recht dat (in tegen stelling tot de wetenschaps-
vrijheid)) wel in (art. 7 van) de Nederlandse Grondwet is neergelegd? Ter beantwoor-
dingg van deze vraag dient met name naar de relevante bepalingen in internationale 
verdragenn te worden gekeken. De omschrijving van de vrije meningsuiting omvat in 
diee bepalingen ook de vrijheid informatie te vergaren en te verzamelen. In art. 19 
IVBPRR wordt expliciet gesproken van een vrijheid om inlichtingen en denkbeelden te 
'garen'.. In art. 10 EVRM wordt de garingsvrijheid niet met zoveel worden genoemd, 
maarr wordt zij (blijkens een interpretatieve verklaring) wel impliciet door deze bepa-
lingg beschermd. 
Vanuitt met name de hoek van de journalistiek is in het verleden aangevoerd dat de 
garingsvrijheidd (voor journalisten: vrijheid van nieuwsgaring) een recht op informatie 
enn dus een plicht tot informatieverstrekking zou inhouden voor de overheid tegen-
overr burgers, in het bijzonder de media, en voor burgers tegenover medeburgers.123 

Dee Nederlandse overheid, geconfronteerd met deze stelling, heeft indertijd advies 
gevraagdd aan drie hoogleraren. Deze kwamen tot de conclusie dat een dergelijk recht 
niett uit art. 10 EVRM kon worden afgeleid, omdat "(...) niets in de tekst van het arti-
kell  [erop] wijst (...), dat hier ook gedacht zou moeten worden aan een plicht van wie 
dann ook, particulieren of de overheid, om bijzonderheden, die vooralsnog alleen aan 

1200 BVerfG, CR 1986,832, N/W 1986,1243 - Akteneinsidtt. 
1211 Bizer 1992, p. 89. 
1222 De Meij 1996, p. 143; aldaar (in noot 190) verwijzing naar Yearbook of the European Convention on 

HumanHuman Rights 1975, p. 74. Zie ook Declaration on the freedom of expression and information, 
Adoptedd by the Committee of Ministers on 29 April 1982 (at its 70th Session). 

1233 De Meij 1975, p. 58. 
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hemm bekend zijn, aan anderen mede te delen." Met de tekst van onderhavige bepa-
ling,, met name de passage "(...) to receive information and ideas (...)", zou veel eer-
derr worden gedoeld op een recht van de burger om van binnenlandse en buitenlandse 
geschriftenn en omroepuitzendingen kennis te nemen. Een in 1970 gepubliceerde re-
solutie11 van (de Raadgevende Vergadering van) de Raad van Europa, welke zou kun-
nenn worden uitgelegd als erkenning van het recht informatie te verzamelen (er wordt 
gesprokenn van een recht "(...) to seek, receive, impart, publish and distribute informa-
tionn and ideas") heeft binnen Nederland niet tot andere opvattingen geleid.126 

Vooralsnogg heeft ook het Europese Hof voor Rechten van de Mens een terughoudend 
standpuntt ingenomen: alhoewel het Hof in eerdere uitspraken op basis van de in art. 
100 verankerde ontvangstvrijheid positieve staatsverplichtingen heeft erkend,127 gaan 
dezee blijkens de zaak Guerra e.a. t. Italië niet zover dat hieruit voor de overheid de 
plichtt voortvloeit uit eigen beweging informatie te verzamelen en te verspreiden.128 

Hett Europese Hof oordeelt in de zaak Guerra dat de informatievrijheid in hoofdzaak 
eenn onthoudingsplicht inhoudt, althans dat de overheid individuen niet mag belem-
merenn bij het ontvangen van informatie die anderen bereid zijn te verstrekken. Het 
standpuntt van het Hof is opmerkelijk, aldus Dommering in zijn noot bij onderhavig 
arrest,, niet alleen omdat de Commissie in eerste aanleg wel van schending van art. 10 
EVRMM was uitgegaan, maar ook omdat inmiddels bijzondere openbaarheidsverplich-
tingenn erkenning hebben gevonden die zowel voortvloeien uit het Europese milieu-
rechtt als uit de algemene openbaarmakingverplichtingen die zich in de Europese 
rechtsordee hebben ontwikkeld.1 Volgens Dommering moet in het arrest niet een 
algemenee afwijzing van een uit art. 10 af te leiden openbaarmakingsplicht worden 
gelezen,, maar vormt het een aanwijzing dat het object van informatie bepalend is voor 
dee vraag of van een dergelijke verplichting kan worden gesproken.1 

Menn kan zich ten slotte afvragen of aan art. 10 EVRM een recht om informatie te ver-
werkenwerken kan worden ontleend. Gutwirth spreekt in dit verband van een 'verwerkings-
bevoegdheid',, die "alsdan getild [wordt] op het niveau van de door art. 10 EVRM 
beschermdee vrijheid van informatie, die nauw verband houdt met de persvrijheid, 
eenn pluralistische berichtgeving en de vrije uiting van opinies".131 Voor een dergelijke 
interpretatiee van art. 10 EVRM zijn vooralsnog, zo concludeert Gutwirth, nauwelijks 
aanknopingspuntenn te vinden.132 

1244 Zie bijlage m Kamerstukken II1967/68,9572. 
1255 Declaration 428 on mass communication media and human rights (1970). 
1266 Zoontjes 1993, p. 45. Zie ook HR 25 juni 1965, NJ 1966, 115 (Televizier) en HR 23 oktober 1987, 

Injbrmatierecht/AMIInjbrmatierecht/AMI 1988, p. 32-35, m.nt. G. Schuijt (NOS-KNVB). 
1277 Zie o.a. EHRM 23 september 1994, NJ 1995, 387, m.nt. E.J. Dommering (Jersild) en EHRM 27 maart 

1996,, NJ 19%, 557, m.nt. E.J.. Dommering (Goodwin). 
1288 EHRM 19 februari 1998, Mediaforum 1998, p. 120-124 (Guerra eja. t. Italië). In deze zaak stelt het Euro-

pesee Hof overigens wel een plicht tot informatieverschaffing vast, doch deze wordt gebaseerd op 
art.. 8 EVRM (recht op bescherming van privé- en familieleven). 

1299 Uit een studie uit 1997 blijkt dat de meeste EU-lidstaten een algemeen recht op toegang tot over-
heidsinformatiee kennen dat is neergelegd in de grondwet en/of in openbaarheidswetgeving. In 
dee overige staten bestaan (wettelijke) regels inzake toegang tot overheidsinformatie binnen be-
paaldee sectoren (zoals milieu, gezondheidszorg); Van der Hof 1997, p. 143. 

1300 Het Hof wijst de openbaarmakingsplicht immers af onder uitdrukkelijke verwijzing naar de feiten 
enn omstandigheden in de zaak Guerra, aldus Dommering. EHRM 19 februari 1998, NJ 1999, 690, 
m.nt.. E.J.Dommering. 

1311 Gutwirth 1993, p. 1429. 
1322 Idem, p. 1429-1430. 
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Dee Nederlandse overheid heeft een ieder toekomend recht op informatie wel erkend 
inn zin van openbaarheid van overheidsdocumenten. Binnen de Nederlandse rechts-
ordee geldt op grond van art. 110 Gw en de daarop steunende Wet openbaarheid van 
bestuurr (WOB; Wet van 31 oktober 1991)133 een (beperkte) informatieplicht. Deze 
houdtt in dat de overheid informatie, vervat in overheidsdocumenten, moet verstrek-
kenn indien hierom door een individuele burger wordt verzocht of - op eigen initiatief 
-- zodra dit in het belang is van een goede en democratische bestuursvoering, tenzij 
bepaaldee belangen zich daartegen verzetten, zoals eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer.. Sinds inwerkingtreding van de WBP biedt de WOB minder ruimte dan 
voorheenn om bijzondere of gevoelige persoonsgegevens, zoals medische gegevens, 
aann burgers te verstrekken (de WBP omvat immers een verbod op het verwerken van 
zulkee gegevens): verstrekking blijf t achterwege tenzij dit kennelijk geen inbreuk 
maaktt op de persoonlijke levenssfeer (art. 10, eerste lid, onder d WOB). 

Dee Commissie Grondrechten in het digitale tijdperk is blijkens haar rapport in grote 
meerderheidd van opvatting dat de thans vigerende WOB en het daaraan ten grond-
slagg liggende grondrecht onvoldoende tegemoet komen aan de huidige informatiebe-
hoeftee van de burger.1 Toegang tot overheidsinformatie is immers van cruciaal be-
langg geworden voor de politieke, sociale en juridische positie van burgers. 
Tegenn deze achtergrond doet zij - ter aanvulling op art. 110 Grondwet - voorstellen 
voorr een nieuw grondrecht van de burger. Dit wordt als volgt geformuleerd: "Ieder 
heeftt recht op toegang tot bij de overheid berustende informatie. Dit recht kan bij of 
krachtenss de wet worden beperkt". Daarnaast wordt voorgesteld in een tweede lid 
eenn zorgplicht voor de wetgever op te nemen,135 dit vanuit de gedachte dat het recht 
opp toegang tot overheidsinformatie door burgers ook daadwerkelijk gerealiseerd 
moett kunnen worden. 
Dee voorstellen van de Commissie Grondrechten zullen blijkens het standpunt van de 
regeringg integraal door het kabinet worden overgenomen, hetgeen erop neerkomt dat 
iederee burger via toekenning van een subjectief (of rechtens afdwingbaar) recht toe-
gangg krijgt tot bij de overheid berustende informatie; op grond van dit recht dient de 
overheidd desgevraagd informatie ook feitelijk te verstrekken, tenzij sprake is van een 
actievee openbaarmakingsplicht.136 Overigens is de in dit verband noodzakelijke grond-
wetsherzieningg nog niet gerealiseerd. 
Onderr het begrip 'overheid' vallen alle "(...) organen van rechtspersonen die krach-
tenss publiekrecht zijn ingesteld en andere personen of colleges met enig openbaar 
gezagg bekleed". Hiertoe behoren ook de rechterlijke macht, het parlement, de Raad 
vann State, zelfstandige bestuursorganen en privaatrechtelijke instanties voor zover zij 
mett openbaar gezag zijn bekleed. Dit alles laat evenwel de mogelijkheid onverlet om 
voorr verschillende overheidsinstanties verschillende toegangsregimes in het leven te 
roepen.1377 Onder 'informatie' kan worden begrepen alle soorten - schriftelijk of 
elektronischh opgeslagen - informatie (zakelijk of persoonsgebonden) die bij de over-
heidd berust, hetzij ontstaan bij of opgesteld door de overheid zelf, hetzij door anderen 
opgesteldd mits het in de bedoeling heeft gelegen de informatie aan het overheidsor-
gaann ter beschikking te stellen en de informatie (inmiddels) onder de verantwoorde-

1333 De grondslag van deze wetgeving is uitsluitend gelegen in art. 110 Gw en niet in de uitingsvrij-
heidd zoals gewaarborgd door art. 7 Gw (relatielegging met deze vrijheid is bewust vermeden). 

1344 Commissie Grondrechten 2000, hoofdstuk 7. 
1355 "De overheid draagt zorg voor de toegankelijkheid van bij de overheid berustende informatie". 
1366 Kamerstukken II2000/01,27 460, nr. 1, p. 30-39. 
1377 Kamerstukken II2000/01,27 460, nr. 1, p. 34. 
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lijkheidd valt van het overheidsorgaan. Ook het begrip 'toegang' moet ruim worden op-
gevat.. Het kan worden omschreven als toegang tot informatie die voor iedereen 
(passief)) openbaar is, maar ook als toegang tot informatie die in oorsprong slechts 
beschikbaarr is voor bepaalde personen of groepen; in dat laatste verband blijkt vooral 
tee moeten worden gedacht aan persoonsgegevens. Aangezien het recht op toegang 
evenwell  niet absoluut is, zal nieuwe wetgeving tot stand moeten worden gebracht 
waarinn beperkingen en uitzonderingen op het beginsel van toegang zullen moeten 
wordenn opgenomen. De zorgplicht van de overheid impliceert dat zij op eigen initia-
tieff  de bij haar berustende informatie feitelijk toegankelijk dient te maken (dat wil 
zeggenn voldoende kenbaar, vindbaar, hanteerbaar, betaalbaar, betrouwbaar en duide-
lijk) . . 
Watt zou de betekenis kunnen zijn van deze, door de Commissie Grondrechten voor-
gesteldee grondwetsbepaling voor de wetenschapsbeoefening, meer in het bijzonder 
hett verzamelen van bij de overheid berustende informatie? De zorgplicht van de 
overheidd om informatie toegankelijk (dat wil zeggen beschikbaar, betaalbaar, kenbaar 
enn dergelijke) te maken, beoogt primair transparantie te verschaffen aan burgers ter 
ondersteuningg van een democratische samenleving. In dit verband zij ook gewezen 
opp de opvatting van het kabinet (en de Commissie Grondrechten) dat de zorgver-
plichtingg vooral ziet op informatie die cruciaal is voor het functioneren van burgers in 
dee huidige samenleving. Hierbij kan met name worden gedacht aan zogenaamde 
basisinformatiee van de democratische rechtstaat, dat wil zeggen informatie betref-
fendee zowel het maatschappelijk functioneren van de Nederlandse samenleving als 
hett democratisch besluitvormingsproces (algemeen verbindende voorschriften; rech-
terlijkee uitspraken; bij vertegenwoordigende lichamen berustende stukken et cetera). 
Iss onderhavige overheidsverplichting primair gericht op ondersteuning van burgers 
alss deelnemers van een democratische samenleving, het is niet uitgesloten dat zij ook 
voorr wetenschappelijk onderzoekers tot een verbeterde toegankelijkheid van voor 
onderzoekk benodigde informatie leidt. Niettemin zullen de wettelijke regels op het 
terreinn van de privacy (zoals het verbod op verwerken van gevoelige persoonsgege-
vens)) aan toegang tot die informatie in de weg kunnen staan. 

Tenn slotte zij vermeld dat de in de Verenigde Staten geldende Treedom of Informa-
tiontion Act' (FOIA) een specifiekere informatievoorziening voor wetenschappelijk onder-
zoekerss omvat. Sinds invoeging van de 'Shelby Provision' enkele jaren terug is het 
mogelijkk toegang te verkrijgen tot gegevens die worden geproduceerd met - aan on-
derzoeksinstellingenn (zoals universiteiten) beschikbaar gestelde - subsidiegelden.138 

Dezee ruimere mogelijkheden voor het wetenschappelijk onderzoek zijn echter vanuit 
diezelfdee sector ook bekritiseerd. Zo kunnen data worden opgevraagd voordat hier-
overr is gepubliceerd of voordat ze zijn verwerkt en kunnen privacyproblemen spelen. 
Hett voorstel tot uitbreiding van de FOIA via de 'Shelby Provision' kreeg dan ook een 
restrictieverr karakter dan aanvankelijk beoogd en beperkt zich onder meer tot data 
diee door de overheid zijn gepubliceerd en gebruikt 'in developing policy or rules'.139 

1388 Toegang tot publiek gefinancierde onderzoeksdata staat overigens ook op de internationale 
agenda.. De OESO heeft tijdens de in Amsterdam gehouden derde 'Global Research Village Con-
ference'' verklaard dat wetenschappelijke kennis en informatie voortkomend uit publiek gefinan-
cierdd onderzoek zoveel mogelijk - en onder inachtneming van het recht op privacy - algemeen 
toegankelijkk moeten zijn; OECD Global Research Village Conference Hl, Amsterdam 6-8 Decem-
berr 2000. 

1399 Zie Arts 2003, p. 19-20. 
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2.55 Het recht op gezondheidszorg 

Mett het oog op de noodzakelijke beschikbaarheid en verwerking van medische gege-
venss ten behoeve van onderzoek is tenn slotte het recht op gezondheidszorg relevant. 
Dee vraag is of de uit dit recht voortvloeiende verplichtingen van betekenis zijn voor 
dee vrijheid van verzameling en verdere verwerking van gegevens. De beperkingspro-
blematiekk (bij sociale grondrechten minder relevant) wordt buiten beschouwing gela-
ten. . 

2.5.12.5.1 Algemeen 

Hett recht op gezondheidszorg wordt gerekend tot de economische, sociale en cultu-
relee rechten. Internationaal en nationaal beschouwt men gezondheid en gezondheids-
beschermingg als beschermwaardige belangen van burgers, en is aanvaard dat de 
overheidd in dit verband een belangrijke verantwoordelijkheid heeft. 
Err is (binnen Nederland) enige discussie over de juiste terminologie inzake het recht 
opp gezondheidszorg.140 Sommigen juristen prefereren de term 'recht op gezondheid', 
onderr meer omdat deze omschrijving in de meeste internationale documenten wordt 
gehanteerd. . 

2.5.22 Inbedding in internationaal uerdrags- en constitutioneel recht 

Hett recht op gezondheid(szorg) is in internationaal verband opgenomen in art. 11 
ESH,, in art. 12 IVESCR en (minder expliciet) in art. 3 Conventie ter bescherming van 
dee rechten van de mens en de menselijke waardigheid inzake toepassing van biologie 
enn geneeskunde. Hieronder zullen zojuist genoemde bepalingen worden weergege-
venn voor zover zij relevant kunnen zijn voor (bevordering van) de wetenschapsbeoe-
fening. . 
Art.. 11 ESH omschrijft 'the right to health' als volgt: 

Tenn einde de onbelemmerde uitoefening van het recht op bescherming van de gezondheid te 
waarborgen,, verplichten de Overeenkomstsluitende Partijen zich, hetzij rechtstreeks, hetzij in 
samenwerkingg met openbare of particuliere organisaties, passende maatregelen te nemen onder 
anderee met het oogmerk: 
1.. De oorzaken van een slechte gezondheid zoveel mogelijk weg te nemen; 

2.. (...); 

3.. epidemische, endemische en andere ziekten zoveel mogelijk te voorkomen. 

Art.. 12 IVESCR luidt: 
1.. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag erkennen het recht van een ieder op een zo goed 

mogelijkee lichamelijke en geestelijke gezondheid. 
2.. De door de Staten die partij zijn bij dit Verdrag te nemen maatregelen ter volledige 

verwezenlijkingg van dit recht omvatten onder meer die welke nodig zijn om te komen 
tot: : 
aa (...) 
bb Voorkoming, behandeling en bestrijding van epidemische en endemische ziekten, 

alsmedee van beroepsziekten en andere ziekten; 
c-dd (...) 

1400 Zie over de discussie rond de terminologie Toebes 1999, p. 16-17. 
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Inn art. 3 Biogeneeskundeconventie wordt het accent op de toegang tot de gezond-
heidszorgg gelegd: 

Parties,, taking into account health needs and available resources, shall take appropriate measures 
withh a view to providing, within their jurisdiction, equitable access to health care of appropriate 
quality. . 

Tenn slotte heeft het recht op gezondheidszorg een plaats gekregen in de Nederlandse 
Grondwet,, te weten in art. 22, eerste lid Gw: 

Dee overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid. (...). 

2.5.32.5.3 Reikwijdte 

Hett recht op gezondheidszorg is - internationaal en nationaal - ruim omschreven. In 
art.. 11 ESH wordt gesproken van een recht op bescherming van de gezondheid en in 
art.. 12 IVESCR van een recht van een ieder op een zo goed mogelijke lichamelijke en 
geestelijkee gezondheid. Art. 22 Gw bepaalt dat "de overheid (...) maatregelen [treft] 
terr bevordering van de volksgezondheid". Onder 'volksgezondheid' wordt verstaan 
hett lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn van mensen.1 Tot de belangrijkste aspec-
tenn van het recht op gezondheidszorg worden gerekend de beschikbaarheid en (geo-
grafische)) bereikbaarheid van noodzakelijke voorzieningen, toegankelijkheid (in fi-
nanciëlee zin) en voldoende kwaliteit van de gezondheidszorg.142 In de bepalingen uit 
hett ESH en het IVESCR worden tevens nadere terreinen of doelstellingen aangegeven 
waaropp de overheid zich (bij het nemen van maatregelen) onder meer moet richten; in 
art.. 22 Gw ontbreekt zo'n uitwerking. De nationale grondrechtsbepaling onderscheidt 
zichh overigens nog in een ander opzicht van de verdragsbepalingen nu daarin niet als 
zodanigg wordt gesproken van een recht op (bescherming of bevordering van de) ge-
zondheidszorg. . 

2.5.42.5.4 Verplichtingen voor de overheid 

Uitt de formulering van het recht op gezondheidszorg in de internationale verdragen 
enn de Grondwet blijkt dat het hier primair gaat om een zorgplicht van de overheid. 
Dee genoemde verdragsbepalingen dragen de overheid onder meer op kwalitatief en 
kwantitatieff  voldoende gezondheidszorgvoorzieningen te waarborgen. Ook art. 22, 
eerstee lid Gw vraagt om een overheid 'in actie'.144 Vraag is nu of tot deze (ruime) over-
heidstaakk ook beleid moet worden gerekend dat is gericht op de bevordering van me-
disch-wetenschappelijkk onderzoek. In het verlengde hiervan rijst de vraag of het recht 
opp gezondheidszorg een grondslag biedt voor het scheppen van waarborgen voor de 
(inn het licht van research) noodzakelijke beschikbaarheid en mogelijkheden tot 
verwerkingg van medische gegevens. 

1411 Kamerstukken II1975/76,13 873, nr. 7, p. 22. 
1422 Gevers 1994, p. 111. Zie ook Toebes 1999, p. 275-289. Toebes gaat in haar dissertatie uitvoerig in 

opp de reikwijdte en kerninhoud van het (in internationale verdragen neergelegde) recht op ge-
zondheidszorg. . 

1433 In de gezondheidsrechtelijke literatuur o.m. Roscam Abbing 1984, p. 3; Leenen 1994, p. 23; Hen-
drikss 1994, p. 188; Hamilton 1995. 

1444 Akkermans & Koekkoek 1992, p. 349-350. 
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Dee artikelen 11 ESH en 12IVESCR zelf bieden geen directe aanknopingspunten dat de 
zorgplichtt van de overheid zo uitgelegd zou kunnen of moeten worden. In deze arti-
kelenn wordt slechts in algemene zin aan staten opgedragen maatregelen te treffen om 
epidemische,, endemische en andere ziekten zoveel mogelijk te voorkomen en te be-
handelen.. In een 'general comment' met betrekking tot art. 12 IVESCR vindt men 
hiervoorr mogelijk wel een aanwijzing. De taak om ziekten te bestrijden impliceert, 
blijkenss dit document, naast bijvoorbeeld het implementeren en bevorderen van in-
entingsprogramma'ss ook (nationale en internationale) inspanningen om relevante tech-
nologieënn beschikbaar te maken en epidemiologische surveillance en dataverzameling 
tee gebruiken en te verbeteren.145 

Art.. 22 Gw omvat, zoals gezegd, een globale opdracht aan de overheid; nadere terrei-
nenn of doelstellingen worden niet genoemd. De gezondheidsrechtelijke literatuur 
geeftt aan dat de belangrijkste - uit het recht op gezondheidszorg voortvloeiende -
overheidstakenn zijn: het waarborgen van de toegankelijkheid van de zorg, het verze-
kerenn van een rechtvaardige verdeling van de beschikbare zorg en het garanderen 
vann een zo hoog mogelijke kwaliteit van de zorgverlening.146 Wetenschappelijk onder-
zoekk en bevordering daarvan worden als zodanig niet genoemd, maar zullen aan 
genoemdee aspecten van het recht op gezondheidszorg wel een wezenlijke bijdrage 
kunnenn leveren. Zo worden bijvoorbeeld uit onderzoek verkregen verworvenheden 
terr beschikking gesteld aan patiënten, en is wetenschappelijk onderzoek onmisbaar bij 
dee onderbouwing van overheidsbeleid dat is gericht op een zo doelmatig en doeltref-
fendd mogelijke gezondheidszorg.147 In dit opzicht kan de wetenschapsbeoefening nood-
zakelijkk worden geacht voor realisering van het recht op gezondheidszorg.148 Het is 
echterr de vraag of deze overheidsverantwoordelijkheid zich ook uitstrekt tot waar-
borgenn in de sfeer van verzameling en verwerking van medische onderzoeksgege-
vens.. In ieder geval is in literatuur noch rechtspraak steun te vinden voor de opvat-
tingg dat aan het recht op gezondheidszorg een recht op toegang tot gegevens jegens 
dee overheid of andere wetenschapsbeoefenaars of gezondheidszorginstellingen149 kan 
wordenn ontleend. Wel kan men redeneren dat de overheid bij privacyregulering in de 
contextt van medisch-wetenschappelijk onderzoek erop dient toe te zien dat de weten-
schapsbeoefeningg niet nodeloos wordt belemmerd. Verder kan worden gedacht aan 
faciliteringg van gegevensverzameling en -verwerking op praktisch niveau, door bij-
voorbeeldd ontwikkeling van in dit verband relevante informatieverwerkende technie-
kenn (financieel en anderszins) te ondersteunen. 

Tenn slotte zij opgemerkt dat uit het recht op gezondheidszorg ook een zorgplicht voor 
dee staat voortvloeit die juist het andere belang - bescherming van de privacy van be-
trokkenenn - ondersteunt. Zo wordt het ook tot de taak van de overheid gerekend 
waarborgenn te treffen opdat vertrouwelijk met medische gegevens wordt omgegaan 
(datt laatste vloeide reeds voort uit het recht op privacy; zie paragraaf 2.3). Indien ter-

1455 General Comment 14 (4 juli 2000), par. 16. In een eerdere versie van dit 'general comment' werd 
overigenss expliciet verwezen naar het in art. 15 lid l b IVESCR opgenomen recht om de voordelen 
tee genieten van de wetenschappelijke vooruitgang en de toepassing daarvan, waarbij als voor-
beeldd werd gegeven dat geneesmiddelen getest moeten zijn voordat ze worden geregistreerd en 
opp de markt worden gebracht. 

1466 Leenen 1994, p. 29; Hendriks 1996, p. 175. 
1477 Roscam Abbing 1983. 
1488 Leenen, Van der Mij n & Roscam Abbing 1981, p. 399. 
1499 Gelet op karakter en invulling van het recht op gezondheidszorg ligt het minder voor de hand 

datt dit recht horizontale werking zou hebben, dat wil zeggen dat uit hoofde hiervan op particu-
lierenn jegens andere particulieren bepaalde verplichtingen zouden rusten; Toebes 1999, p. 270. 
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zakee onvoldoende garanties (zouden) bestaan en misbruik en onzorgvuldig gebruik 
vann dergelijke informatie mogelijk is, kunnen de toegankelijkheid van de zorg alsme-
dee de participatie in medisch-wetenschappelijk onderzoek onder druk komen te 
staan.1500 In die zin gaan een effectieve privacybescherming en bescherming van 
belangrijkee volksgezondheidsdoelen hand in hand.151 

2.66 Betekenis van grondrechten; resumé 

Inn het voorafgaande is ingegaan op de betekenis van grondrechten in relatie tot de 
belangenn die in het geding zijn bij de verwerking van (medische) persoonsgegevens 
voorr wetenschappelijke en statistische doeleinden. Hieronder worden de belangrijkste 
conclusiess weergegeven. 

HetHet privacybelang 
Hett privacybelang van de betrokkene vindt steun in het (op internationaal en natio-
naall  niveau stevig verankerde) grondrecht op privacy of bescherming van de per-
soonlijkee levenssfeer (en in het grondrecht op gezondheidszorg; zie hiervoor). Vol-
genss dit recht heeft een ieder (onder meer) recht op bescherming van informationele 
privacy,, waartoe ook, en niet in de laatste plaats, bescherming van medische per-
soonsgegevenss (naar hun aard 'gevoelige' gegevens) moet worden gerekend. Deze 
aanspraakk vervalt niet of in ieder geval niet volledig met het vrijwillig e karakter van 
eenn gegevensverwerking. 
Vann een absoluut recht op privacy is geen sprake; steeds zal rekening moeten worden 
gehoudenn met het feit dat dit rechtsgoed kan conflicteren met andere vrijheden of het 
algemeenn belang. Indien bij het verwerken van (medische) persoonsgegevens inbreuk 
wordtt gemaakt op de privacy dient (waar het de relatie overheid-burger betreft) aan 
bepaaldee voorwaarden te worden voldaan, zoals de eis dat hierin bij of krachtens 
formelee wet is voorzien en dat tegemoet wordt gekomen aan de eisen van noodzake-
lijkheid,, subsidiariteit en proportionaliteit. Daarnaast rust er op de wetgever uit 
hoofdee van de internationale verdragsbepalingen (art. 8 EVRM en art. 17 IVBPR) en 
art.. 10, tweede en derde lid Gw de taak met betrekking tot het vastleggen en verstrek-
kenn van gegevens maatregelen te treffen. In dat kader wordt doorgaans geen onder-
scheidd gemaakt tussen verticale en horizontale relaties.152 

HetHet (algemene) belang van een vrije wetenschapsbeoefening 
Inn verband met het belang van een vrije wetenschapsbeoefening (op het terrein van de 
gezondheidszorg)) zijn de wetenschapsvrijheid, de vrije meningsuiting en het recht op 
gezondheidszorgg significante grondrechten. Bij uit deze grondrechten voortvloeiende 
positievepositieve verplichtingen voor de overheid dient met name te worden gedacht aan het 
waarborgenn van voldoende mogelijkheden tot kennisneming en uitwisseling van in-
formatie,, noodzakelijk met het oog op de wetenschapsbeoefening binnen de samenle-
ving.. In concreto zou men kunnen denken aan het bevorderen van de toegankelijk-
heidd van relevante onderzoeksgegevens, door zorg te dragen voor kenbaarheid en 

1500 Vgl. de 'algemeen belang-functie' van het medisch beroepsgeheim: het zich zonder vrees dat 
vertrouwelijkee gegevens aan anderen bekend worden kunnen richten tot hulpverleners (zie ook 
hoofdstukk 4, paragraaf 4.4.1). 

1511 Hodge 2003, p. 663. 
1522 Verhey 1992, p. 230. De verplichting om een recht in horizontale verhoudingen te beschermen 

wordtt ook wel aangeduid met het begrip 'to protect'; zie paragraaf 2.2.2. 

51 1 



HoofdstukHoofdstuk 2 

betaalbaarheidd van voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek benodigde infor-
matie,, en aan ondersteuning en bevordering van het ontwikkelen van nieuwe (infor-
matie)technologieën. . 
Dezee overheidsverantwoordelijkheid gaat (vooralsnog) niet zo ver dat zij een (juridi-
sche)) verplichting zou inhouden jegens wetenschappelijk onderzoekers om de beno-
digdee gegevens daadwerkelijk te verschaffen; literatuur en rechtspraak bieden onvol-
doendee aanknopingspunten om een dergelijk (claim)recht aan te nemen. Ook in het 
opp de wetenschapsvrijheid nauw aansluitende recht op vrije meningsuiting, neerge-
legdd in art. 10 EVRM en art. 17 IVBPR, kan (nog) geen algemene grondslag worden 
gelezenn voor een recht van individuele burgers jegens de overheid op toegang tot 
informatie.. Wel is de regering voornemens een recht op toegang tot bij de overheid 
berustendee informatie in de Grondwet op te nemen. In hoeverre de daaruit voort-
vloeiendee zorgplicht van de overheid praktische betekenis heeft voor het weten-
schappelijkk onderzoek moet worden afgewacht. Daarenboven zullen bij toegang tot 
doorr de overheid opgeslagen persoonsgegevens geldende privacyprincipes in acht 
moetenn worden genomen. 
Mee dunkt dat de wetenschapsvrijheid (en de daarop nauw aansluitende vrijheid van 
meningsuiting)) vooral in haar klassieke dimensie directe juridische betekenis heeft 
voorr de regulering van het gebruik van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek 
enn statistiek. Een inbreuk op de wetenschapsvrijheid, meer in het bijzonder de vrij -
heidd van verzameling en verwerking van - voor de uitvoering van wetenschappelijk 
onderzoekk benodigde - informatie, behoeft een duidelijke legitimering, ofwel hier-
voorr moet een legitiem belang aanwezig zijn, zij dient zo beperkt mogelijk te blijven 
enn niet disproportioneel in relatie tot het doel dat met die inbreuk wordt nagestreefd. 
Beschermingg van de persoonlijke levenssfeer vormt potentieel zo'n belang, niet in de 
laatstee plaats omdat het tevens een grondrechtelijke status heeft. 
Tenn slotte zij opgemerkt dat de wetenschapsvrijheid alleen van betekenis is wanneer 
eenn gegevensverwerking ook daadwerkelijk als wetenschappelijk onderzoek kan 
wordenn beschouwd, dat wil zeggen tot doel heeft een bijdrage te leveren aan het al-
gemeenn belang, door vermeerdering van wetenschappelijke kennis. Dit ter onder-
scheidingg van gegevensverwerking die zich louter in de wijze van gebruik (namelijk 
volgenss statistische methoden en technieken) onderscheidt van geïndividualiseerd 
gebruik. . 

2.77 Botsing van grondrechten; referentiekader  bi j  afweging van 
be langen n 

Uitt het voorafgaande blijkt dat in de context van medisch-wetenschappelijk onder-
zoekk met gegevens zowel het privacybelang als het algemene belang van een vrije 
wetenschapsbeoefeningg grondrechtelijke bescherming genieten. Bijgevolg zal zich de 
situatiee kunnen voordoen dat genoemde belangen met elkaar in een spanningsver-
houdingg verkeren. In hoeverre daadwerkelijk van een spanningsveld kan worden 
gesproken,, hangt af van de feitelijke omstandigheden: zo zal dat spanningsveld eer-
derr (of in sterkere mate) aanwezig zijn indien geen anonieme (of gecodeerde) gege-
vens,, maar direct herleidbare medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek 
wordenn verwerkt die bovendien zonder medeweten van betrokkenen zijn verzameld. 
Kann daadwerkelijk van een spanningsveld worden gesproken, dan is sprake van bot-
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sendee of conflicterende grondrechten.1 Een botsing van grondrechten zal zich in casu 
veelall  aandienen in horizontale relaties, waarin het grondrecht van één grondrechts-
gerechtigdee botst met het grondrecht waarop een andere grondrechtsgerechtigde zich 
beroept.. Dit neemt niet weg dat ook in de relatie tussen overheid en burger sprake 
kann zijn van een grondrechtenbotsing.154 In deze paragraaf wordt ingegaan op de 
vraagg hoe door de wetgever met een dergelijke botsing kan worden omgegaan. Het 
navolgendee kan echter ook van betekenis zijn voor de rechter wanneer deze met een 
grondrechtsconflictt te maken krijgt. 
InIn het kader van een spanningsveld russen wetenschappelijk onderzoek en privacybe-
schermingg kan het gaan om een botsing van een klassiek en een sociaal recht, maar 
ookk om een conflict tussen klassieke rechten onderling. Zoals gaat men internationaal 
enn nationaal in principe uit van gelijkwaardigheid van grondrechten gezegd (zie pa-
ragraaff  2.2). Vergt implementatie van een sociaal recht echter een inbreuk op een klas-
siekk recht, dan is heersende doctrine dat zo'n inbreuk alleen is toegestaan indien de 
clausuleringg van het klassieke recht dit toelaat.156 Burkens suggereert tevens op deze 
wijzee tegen een botsing van klassieke rechten aan te kijken: "Staan onderling strijdige 
aansprakenn op de uitoefening van klassieke grondrechten tegenover elkaar en komt 
menn er door middel van interpretatie van de grondrechten niet uit, dan zal een oplos-
singg moeten worden gevonden in de beperkingsclausules". Zo gaat het bij grond-
rechtsconflicten,, aldus Burkens, in wezen om (een modaliteit van) de beperkingspro-
blematiek.blematiek.157 157 

Ookk een botsing van grondrechten bij wetenschapsbeoefening (op het terrein van de 
gezondheidszorg)) is op deze wijze te benaderen. Neemt men daarbij het recht op pri-
vacyy (als het in onderhavige context meest omlijnde klassieke recht) als uitgangs-
punt,1588 dan is de vraag in hoeverre de clausulering van dit recht ruimte biedt om aan 
hett minder pregnant in grondrechten beschermde belang van een vrije of onbelem-
merdee wetenschapsbeoefening recht te doen. 

Hett antwoord ligt besloten in de voorwaarden die bij een beperking van het grond-
rechtt op privacy in acht moeten worden genomen. Deze zijn in de eerste plaats neer-
gelegdd in art. 10 Gw. Het eerste lid van dit grondwetsartikel omvat overigens niet 
meerr dan een zeer ruime beperkingsclausule: voor iedere beperking van het recht op 
privacyy is een grondslag in formele wetgeving vereist (daarbij is delegatie aan lagere 

1533 Zie ook Kamerstukken II  1990/91, 21 561, nr. 5, p. 24. Men kan deze 'bipolaire' voorstelling van 
onderhavigee problematiek overigens relativeren in het licht van het feit dat alle fundamentele 
rechtenn en vrijheden en daarmee samenhangende belangen zijn terug te voeren op basale princi-
pess als respect voor de autonomie en menselijke waardigheid; Dhont 1999, p. 3. 

1544 Akkermans, Bax & Verhey 1999, p. 183-184. 
1555 De rechter is immers eveneens gebonden aan (afweging van) de in het geding zijnde grondrechte-

lij kk beschermde belangen (en is in een dergelijke situatie niet vrij elk relevant belang van betrok-
kenn partijen in aanmerking nemen); De Bock 1996, p. 58. 

1566 Burkens 1989, p. 144. 
1577 Idem, p. 140 en 144. 
1588 Een vergelijkbare opvatting is (o.a.) te vinden bij Gutwirth die stelt dat privacy in relatie tot an-

deree fundamentele rechten en vrijheden een cruciale positie inneemt. Dit betekent niet, aldus de 
auteur,, dat privacybelangen steeds primeren op andere belangen, resp. dat er geen ruimte voor be-
langenafwegingg is, maar wel dat de privacyvrijheid in de juridische balans zwaar moet wegen; 
Gutwirthh 1998, p. 74 en p. 83. 

1599 Zo wordt ook in Duitsland tegen onderhavig grondrechtsconflict aangekeken; Bizer 1992, p. 135 
(e.v.).. Zie ook Tinnefeld 1995, p. 24: "I n der Praxis kommt es daher auf die einfachgesetzliche 
Ausgestaltungg des Persönlichkeitsrechtsschutzes an, unter dessen Mantel gegenlaufige Interessen 
derr Forschung oder der Medien zum Ausgleich gebracht werden können". 
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regelgeverss toegestaan). De voorwaarden zijn dan ook met name af te leiden uit art. 8 
EVRMM en de daarop gebaseerde Straatsburgse jurisprudentie. Art. 8 (tweede lid) ver-
langtt dat inbreuken 'bij wet' moeten zijn voorzien en 'noodzakelijk' in een democrati-
schee samenleving in het belang van een aantal (limitatief) opgesomde doelcriteria. 
Desbetreffendee voorwaarden hebben in de jurisprudentie van het Europees Hof na-
deree uitwerking gekregen. Hieruit zijn in ieder geval de volgende algemene eisen af te 
leiden. . 

BijBij  wet voorzien 
Watt betreft het criterium 'prescribed by law' kan worden opgemerkt dat het hier niet 
noodzakelijkerwijss om een wet in formele zin hoeft te gaan. Ook een door beleidsre-
gelss genormeerde bestuurspraktijk, zelfregulering (zoals bijvoorbeeld een gedrags-
code),, ongeschreven recht of een in de jurisprudentie gevormde regel kan onder om-
standighedenn als grondslag voor een beperking gelden.160 In relatie tot zelfregulering 
heeftt het Hof (onder meer) van belang geacht de omstandigheid dat een code is geba-
seerdd op delegatie door het parlement, dat de regelgevende bevoegdheid wordt uit-
geoefendd onder staatstoezicht en dat de regeling de goedkeuring behoeft van de rege-
ringg van de betreffende (deel)staat.161162 

Voortss dient een beperking gebaseerd te zijn op een regeling die voldoende toeganke-
lijk/kenbaarr ('accessible') is en voorzienbaar ('foreseeable') opdat de burger zijn ge-
dragg hierop kan afstemmen.163 Bovendien moet het nationale recht waarborgen bieden 
tegenn willekeurige inbreuken door het openbaar gezag.164 Hierbij dient met name te 
wordenn gedacht aan de mogelijkheid van controle door een onafhankelijke rechter, 
dochh ook andere procedurele voorwaarden, zoals het functioneren van adequaat toe-
zichtt door een onafhankelijk van de regering opererende instantie, zullen onder om-
standighedenn daartoe kunnen worden gerekend. 

NoodzakelijkheidNoodzakelijkheid in een democratische samenleving 
Hett noodzakelijkheidsvereiste brengt met zich dat een beperking in een evenredige 
verhoudingg moet staan tot de in het geding zijnde dringende maatschappelijke be-
hoeftee ('pressing social need'), en dat de redenen die ten grondslag liggen aan een 
beperkingg gelet op betreffend belang relevant en toereikend zijn.165 De staten behou-
denn in dit kader een beoordelingsruimte of wel 'margin of appreciation'. Factoren die 
vann invloed zijn op deze ruimte zijn onder andere: al dan niet bestaande overeen-
stemmingg in de rechtspraktijk van de verdragsstaten; het in het geding zijnde doelcri-
terium;; de vraag of de kern van een grondrecht in het geding is; en aard en ernst van 
dee inbreuk op het grondrecht.166 In de rechtspraktijk zal het Europese Hof doorgaans 
overgaann tot een belangenafweging afgestemd op de concrete omstandigheden van 
hett geval (zogenaamde 'evenredigheidstoets'). 

1600 Verhey 1992, p. 156-157 en de aldaar genoemde Straatsburgse jurisprudentie. Zie ook: Kamerstuk-
kenken Il 1997/98,25 892, nr. 3, p. 8. 

1611 EHRM 25 maart 1985, NJ1987,900 {Barthold), m.nt. E.A. Alkema. 
1622 Men zou in dit licht o.a. kunnen denken aan wettelijk gestructureerde zelfregulering, zoals bijv. 

voorzienn in de WBP; Verhey 1992, p. 160. 
1633 Zie EHRM 7 december 1976, NJ 1978, 236 (Handyside) en EHRM 26 april 1979, NJ 1980,146 (S. 

Times). Times). 
1644 Verhey 1992, p. 159. 
1655 Het gaat hier om eisen van evenredigheid en subsidiariteit. Verhey 1997, p. 242; Verhey 1992, p. 

1644 e.v.. 
1666 Schokkenbroek 1990, p. 55-56. 
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Aann de afzonderlijke doelcriteria is door het Hof tot op heden weinig aandacht be-
steed.. Het recht op privacy zal veelal met het oog op bescherming van een algemeen 
belangg (waaronder bescherming van de gezondheid) worden beperkt, maar ook het 
criteriumm 'de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen' biedt de nodige 
ruimtee om desbetreffend recht tegen andere (privaatrechtelijke) belangen af te we-
gen.1677 Rechten en vrijheden waaraan in het kader van deze studie kan worden ge-
dacht,, betreffen de wetenschapsvrijheid en de (daarmee samenhangende) vrije me-
ningsuiting.. Het Hof interpreteert deze doelcriteria steeds in de context van het nood-
zakelijkheidsvereiste. . 

Hett noodzakelijkheidsvereiste is nog verder te expliciteren, door aansluiting te zoeken 
bijbij  door Verhey genoemde factoren: 

dee omvang van de beperking van de privacy; 
hett gewicht van het (met de wetenschapsbeoefening samenhangende) belang ten 
behoevee waarvan de beperking plaatsvindt; 
dee mogelijkheden om een beperking van de privacy te voorkomen of te 
verminderen; ; 
dee evenredigheid tussen de beperking en het belang dat daarmee wordt gediend. 

Hett eerste punt, ook te omschrijven als de ernst van de inbreuk op de (informationele) 
privacy,, kan nog worden gedifferentieerd in de volgende elementen:1 

dee mate waarin de persoon wiens privacy in het geding is de mogelijkheid wordt 
gebodenn zelf over (de toelaatbaarheid van) een beperking van zijn privacy te be-
slissen; ; 
dee aard en mate van intimiteit van de gebruikte gegevens;1 

dee duur van de privacybeperking. 
Hiervann is de mate van zeggenschap die de betrokkene is toegekend voor de (civiele) 
rechterr veelal het belangrijkste criterium.172 In de context van een adequate 
privacyregelingg inzake medisch-wetenschappelijk onderzoek met gegevens spelen de 
tweee laatste elementen evenwel een minstens zo belangrijke rol (zie hierover hoofd-
stukk 6, paragraaf 6.4 en paragraaf 6.5). 

1677 Verhey geeft een aantal voorbeelden (afkomstig uit de nationale rechtspraak) waarin het recht op 
privacyy is afgewogen tegen andere grondrechten, zoals de vrije meningsuiting; Verhey 1992, p. 
3200 e.v.. 

1688 Verhey 1992, p. 306-332. Deze factoren worden door Verhey uit de civiele rechtspraak inzake o.a. 
hett recht op privacy afgeleid. 

1699 Vgl. Schuijt die soortgelijke criteria ontleent aan rechtspraak m.b.t. onrechtmatige uitingen in de 
media;; Onrechtmatige Daad VII , Suppl. 20 (oktober 1995), p. 401-402 (bewerkt door G.A.I. 
Schuijt). . 

1700 Verhey formuleert deze factor als "(...) de mate waarin degene wiens privacy in het geding is met 
eenn beperking daarvan al dan niet stilzwijgend heeft ingestemd"; Verhey 1992, p. 306. 

1711 Zie bijv. ook de zaak Z t. Finland, waarin het Hof aangeeft dat de belangen die zijn gemoeid met 
dee bescherming van medische informatie zwaar wegen in het te bereiken evenwicht tussen een 
beperkingg van de privacy en het doel dat daarmee wordt gediend; EHRM 25 februari 1997, NJ 
1999,516,, p.2853. 

1722 Verhey 1992, p. 306. 
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2.88 Besluit 

Uitt het voorafgaande is duidelijk geworden dat in het kader van het in deze studie 
centraall  staande reguleringsvraagstuk (maar ook bij een conflict dat aan de rechter 
zouu worden voorgelegd) sprake kan zijn van een botsing van grondrechten. In de 
vorigee paragraaf is het kader geschetst waarbinnen individuele privacybelangen en 
hett belang van een vrije wetenschapsbeoefening tegen elkaar (moeten) worden afge-
wogen.. Ter afsluiting enkele opmerkingen over de taak van de wetgever in relatie tot 
privacyreguleringg bij gebruik van medische gegevens ten behoeve van onderzoek of 
statistiek. . 
Dee internationale grondrechtsbepalingen (art. 8 EVRM en de daarop gebaseerde 
rechtspraak,, art. 17 IVBPR en het Verdrag van Straatsburg) verplichten de overheid 
tott het treffen van maatregelen op het terrein van de (informationele) privacy, maar 
laten,, binnen zekere grenzen, de wijze van regulering (formele wetgeving of lagere 
regelgeving)) in het midden. Anders dan in de Grondwet worden op internationaal 
niveauu materiële beperkingscriteria gegeven (te weten: de materiële beperkingseisen 
exx art. 8, tweede lid EVRM). Deze hebben echter een tamelijk globaal karakter, zodat 
dee wetgever in beginsel vrij is tamelijk open normen te formuleren ten aanzien van de 
belangenafwegingg in kwestie, om zo een (meer) concrete afweging van belangen via 
naderee normstelling aan lagere regelgevers en de rechtspraak over te laten. 
Inn ons land berust de verantwoordelijkheid voor algemene privacyregulering - mede 
inn de verhouding tussen particulieren - primair op de wetgever in formele zin. Dit 
volgtt in de eerste plaats uit art. 10, eerste lid Gw nu daarin is bepaald dat beperking 
vann het recht op privacy alleen op grond van een specifieke formeel-wettelijke grond-
slagg is toegestaan. Daarnaast bevatten het tweede en derde van art. 10 regelingsop-
drachtenn aan de wetgever ('positieve verplichtingen'), daarbij aangetekend dat het 
niett om een uitputtende regeling hoeft te gaan, en (bijgevolg) autonome regelgeving 
doorr lagere overheidsorganen niet is uitgesloten.1 Uit de wijze waarop de wetgever 
haarr taak heeft opgevat, blijkt voorts dat gedetailleerde - op een bepaalde sector toe-
gesnedenn - normstelling in beginsel aan maatschappelijke organisaties wordt overge-
laten.. Regulering door de overheid is niettemin geboden wanneer grondrechtelijke 
belangenn in de verhouding tussen particulieren moeten worden veilig gesteld.174 

1733 Commissie Grondrechten 2000, p. 117. 
1744 Kummeling 1997, p. 50. 
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33 PRIVACYNORME N VOOR WETENSCHAPPELIJ K 
ONDERZOEKK  EN STATISTIE K 

3.11 Inleidin g 

Eindd jaren zestig, begin jaren zeventig is de ontwikkeling van privacyregelingen dui-
delijkk op gang gekomen. Aanvankelijk lag het initiatief bij internationale en Europese 
(mensenrechten)organisaties,, doch rond diezelfde periode (en mede onder invloed 
vann die internationale ontwikkelingen) werden ook binnen Nederland de eerste initi -
atievenn ontplooid die later hebben geleid tot de huidige privacywetgeving. Tegen de 
achtergrondd van deze algemene ontwikkelingen op het terrein van de informationele 
privacybeschermingg ontspon zich een intensieve discussie over de soms moeizame 
relatiee tussen wetenschappelijk onderzoek en privacybescherming.1 Reeds tijdens de 
eerstee landelijke privacydiscussie in Nederland, die verband hield met de volkstelling 
vann 1971, werd door een aantal wetenschappelijke organisaties blijk gegeven van hun 
ongerustheid:: bepaalde knelpunten in de samenleving zouden wel eens onopgelost 
kunnenn blijven indien de onderzoekswereld vanwege privacy-overwegingen niet over 
noodzakelijkee onderzoeksgegevens kon beschikken, aldus een persbericht uit 1971 
vann de Stichting Interuniversitair Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek 
tee Amsterdam.2 

Dezee discussie over het belang van wetenschappelijk onderzoek voor de samenleving 
enn het belang van privacybescherming voor burgers (of groepen van burgers) respec-
tievelijkk de vraag wat in dit verband wenselijke regels zijn, heeft tientallen jaren 
voortgeduurdd en is ook nu nog - in de eenentwintigste eeuw - actueel. Thans staan 
daarinn vooral recente IT-ontwikkelingen (zoals datamining), totstandkoming van 
nieuwee privacywetgeving en gedragscodes alsmede de voortschrijdende internationa-
liseringg van wetenschappelijk onderzoek en de daarmee samenhangende kwestie van 
internationalee regulering centraal. 

Inn dit hoofdstuk wordt in beeld gebracht welk evenwicht in vroegere en huidige pri-
vacyregelgevingg is gevonden door de nationale wet- en regelgever en internationale 
organisatiess tussen de belangen van privacybescherming enerzijds en wetenschappe-
lij kk onderzoek en statistiek anderzijds.3 De in dit hoofdstuk centraal staande privacy-
normenn zijn opgenomen in algemene privacyregelgeving of maken deel uit van speci-
fiekk op research toegesneden regelingen, zoals gedragscodes. In het eerste geval zul-
lenn - met uitzondering van het toepassingsgebied van die regelingen en het daarin 
neergelegdee begrip persoonsgegevens - alleen de bepalingen die specifiek relevant 
zijnn voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek onder de loep worden genomen. 
Dee opzet van dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 3.2 wordt eerst een beknopt 
overzichtt gegeven van de ontwikkelingen rond internationale en nationale privacyre-
gelgeving.. Daarna komen de internationale privacynormen (paragraaf 3.3) en de nati-
onalee privacynormen (paragraaf 3.4) inzake wetenschappelijk onderzoek aan de orde. 
Hett hoofdstuk wordt afgesloten met een slotbeschouwing (paragraaf 3.5). 

11 Zie (o.m.) Van der Maas, Habbema & Hayes 1983, p. 205. 
22 Holvast 1982, p. 2851-3. 
33 In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de normen inzake med/sdi-wetenschappelijk onderzoek. Deze 

wordenn in de laatste paragraaf (4.5) vergeleken met de in dit hoofdstuk besproken algemene normen. 
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3.22 Overzicht van (ontwikkelin g van) relevante privacyregelgeving 

Ontwikkelingg van dataprotectieregels is op internationaal en nationaal niveau op 
gangg gekomen in de periode dat steeds meer geautomatiseerde verwerking van gege-
venss plaatsvond. Begin jaren zeventig ontstond een groeiende maatschappelijke be-
wustwordingg van de gevaren die met het op grote schaal verwerken van persoonsge-
gevenss verbonden waren.4 De informatietechnologische ontwikkelingen (in de jaren 
zeventigg waren dat met name de komst van de computer en de daarmee gepaard 
gaandee informatisering) boden de mogelijkheid persoonsgegevens op een veel toe-
gankelijkerr wijze en in grote(re) kwantiteiten (bijvoorbeeld in databanken) op te slaan 
enn op een snelle en doeltreffende wijze uit te wisselen, te koppelen en dergelijke. Te-
gelijkertijdd nam ook - vanwege steeds complexer wordende maatschappelijke structu-
renn - de behoefte toe bij particuliere en publieke instellingen persoonsgegevens te 
verzamelen,, op te slaan en te gebruiken. Binnen Europese en internationale organisa-
ties,, maar ook nationaal leidde dat in de loop van de jaren zeventig en tachtig tot de 
ontwikkelingg van dataprotectieregelingen - waaronder ook specifieke regelingen op 
hett terrein van wetenschappelijk onderzoek en statistiek. 

3.2.13.2.1 Internationaal 

Vanwegee het dreigende gevaar van de automatisering van het gegevensverkeer voor 
dee rechten van het individu groeide begin jaren zestig internationaal het besef dat 
maatregelenn ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de individu gebo-
denn waren. Het heeft evenwel tot eind jaren zeventig, begin jaren tachtig geduurd 
alvorenss gezaghebbende internationale instrumenten op het terrein van de datapro-
tectiee tot stand kwamen. 

Inn 1981 werd binnen de Raad van Europa (door het Comité van Ministers) het Ver-
dragg van Straatsburg goedgekeurd. Dit verdrag - waarin een aantal algemene beginse-
lenn is opgenomen inzake de bescherming van personen bij geautomatiseerde gege-
vensverwerkingg - steunt in belangrijke mate op de richtlijnen van de Organisatie voor 
Economischee Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), welke het jaar daarvoor (in 
1980)) werden vastgesteld.6 De in het Verdrag van Straatsburg neergelegde beginselen 
hebbenn in de loop der tijd nadere uitwerking gekregen in een groot aantal op bijzon-
deree sectoren toegesneden aanbevelingen. Voor wat betreft het terrein van het weten-
schappelijkk onderzoek en de statistiek zijn met name van belang Aanbeveling R (83) 
100 inzake de bescherming van persoonsgegevens bij gebruik voor wetenschappelijk 
onderzoekk en statistiek en Aanbeveling R (97) 18 inzake de bescherming van per-

44 De Vries 1992, p. 242-244. 
55 Zie voor een overzicht van de ontwikkeling van internationale standaarden in het licht van de 

geautomatiseerdee gegevensverwerking Michael 1994. 
66 Op 23 september 1980 gaf de OESO (waarin een groot aantal regeringen uit Europese staten -

waaronderr Nederland - en niet-Europese staten - waaronderr de Verenigde Staten - is vertegen-
woordigd)) haar goedkeuring aan de Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of 
PersonalPersonal Data (Paris 1981). Hiermee werd voor het eerst brede internationale overeenstemming 
bereiktt over een aantal grondbeginselen inzake privacybescherming en internationale uitwisse-
lingg van persoonsgegevens. Belangrijkste reden om de richtlijnen op te stellen bleek het risico dat 
verschillenn in wetgeving de uitwisseling van persoonsgegevens tussen landen zouden belemmeren. 
Dee kern van de aanbeveling wordt gevormd door acht fundamentele beginselen van gegevensbe-
scherming;; zie (o.a.) Nouwt 1997, p. 29-31 en p. 71-74. 
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soonsgegevens,, verzameld en verwerkt voor statistische doeleinden (laatstgenoemde 
aanbevelingg vormt voor wat betreft het terrein van de statistiek een wijziging van de 
aanbevelingg uit 1983) 1 
Dee Europese Unie wachtte aanvankelijk het effect van de door de Raad van Europa 
genomenn initiatieven af, doch besloot eind jaren tachtig het initiatief te nemen tot de 
opstellingg van een (algemene) richtlijn op het terrein van de gegevensbescherming 
(Richtlijnn 95/46/EG). Later kwam ook een (privacy)richtlijn voor de telecommunica-
tiesectortiesector (Richtlijn 2002/58/EG) tot stand. 

Inn dezelfde periode zijn ook privacyprincipes en -richtlijnen voor research ontwikkeld 
doorr zogenaamde non-gouvernementele organisaties. In 1977 werd door de 'Interna-
tionaltional Chamber of Commerce' (ICC) en de 'European Society for Opinion and Marke-
tingg Research' (ESOMAR) een gezamenlijke internationale code voor 'marketing and 
sociall  research practices' gepubliceerd.8 Vanwege substantiële ontwikkelingen binnen 
hett marktonderzoek verscheen in 1994 een nieuwe versie van deze code. 
Dee 'European Science Foundation' (ESF), een non-gouvernementele organisatie die 
zichh op 'science' in de meest brede zin van het woord richt, kwam in 1980 met 'princi-
ples'' en 'guidelines' specifiek georiënteerd op het gebruik van persoonsgegevens ten 
behoevee van wetenschappelijk onderzoek; deze werden in 1985 vanwege problemen 
diee onderzoekers hadden ondervonden bij de uitvoering van wetenschappelijk on-
derzoekk herzien. 

3.2.22 Betekenis van internationale regelingen voor Nederland 

'Hard'Hard law' 
Dee meest vergaande gevolgen voor Nederland hebben de richtlijnen van de Europese 
Unie.. Deze dragen de lidstaten op de daarin neergelegde bepalingen in het nationale 
rechtt te implementeren, dit laatste overigens wel binnen een zekere bandbreedte (het 
inn de richtlijn aangegeven minimum en maximum beschermingsniveau mag niet 
wordenn overschreden). Voorts heeft het Hof van Justitie van de EG in de Österrei-
chischerr Rundfunk-zaak uitgemaakt dat de bepalingen van de privacyrichtlijn recht-
streeksee werking hebben zodat de burger zich in een gerechtelijke procedure op deze 
bepalingenn kan beroepen teneinde toepassing van met deze bepalingen strijdige nati-
onalee wetgeving te verhinderen.9 

Hett ruim voor de EG-richtlijnen tot stand gekomen Verdrag van Straatsburg omvat 
ookk bindende normen voor Nederland aangezien het in 1990 door ons land werd ge-
ratificeerdd (zie paragraaf 3.3.2). Het Straatsburgse verdrag heeft echter minder grote 
gevolgenn gehad voor de nationale wet- en regelgeving(en) omdat het op tal van on-
derdelenn te ruime (of vage) omschrijvingen en ontsnappingsclausules bevat. 

'Soft'Soft law' 
Dee aanbevelingen van de Raad van Europa zijn niet bindend voor de toegetreden 
statenn (de Nederlandse wetgever is juridisch niet verplicht met de daarin neergelegde 
beginselenn rekening te houden), maar zij hebben potentieel wel een belangrijke poli-

77 Zijdelings relevant is bijv. Aanbeveling R (91) 10 betreffende de verstrekking van persoonsgegevens 
uitt door overheidsinstellingen gehouden registraties. 

88 Hiervoor golden diverse door o.a. ESOMAR en ICC opgestelde codes inzake marktonderzoek. 
99 HvJ EG 20 mei 2003, C-465/00, C-138/01 en C-139/01, par. 100. 
100 Verhey 1997, p. 243. 
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tiekee betekenis. Onderhavige documenten zijn immers onder betrokkenheid van een 
groott aantal regeringen opgesteld en worden door alle tot het Verdrag van Straats-
burgg toegetreden staten onderschreven. Bijgevolg zouden ze in de praktijk moeten 
fungerenn als uitgangspunt voor Nederlandse wet- en regelgeving en beleid.' Het is 
echterr de vraag of de aanbevelingen die rol ook daadwerkelijk vervullen; zo is in de 
toelichtingg op de WBP terzake van de onderdelen die zich richten op wetenschappe-
lij kk onderzoek en statistiek geen enkele verwijzing te vinden naar bijvoorbeeld Aan-
bevelingg (97) 18 van de Raad van Europa. Ten slotte de betekenis van de in de para-
grafenn 3.3.3 en 3.3.4 te bespreken documenten van non-gouvernementele organisaties. 
Naarr mag worden aangenomen zullen de ESF-verklaring en de ICC/ESOMAR-ge-
dragscodee minder verstrekkende politieke gevolgen hebben voor het nationale recht 
dann de aanbevelingen van de Raad van Europa. Niettemin kunnen de in deze docu-
mentenn neergelegde richtlijnen en beginselen voor zelfregulering en praktische toe-
passingg door organisaties en instellingen op het terrein van wetenschappelijk onder-
zoekk en statistiek van groot belang zijn. Dit niet in de laatste plaats omdat sommige 
nationalee instellingen (zoals de KNAW) zich bij internationale organisaties hebben 
aangeslotenn en zich dientengevolge ook aan door deze organisaties opgestelde princi-
pess en richtlijnen hebben gecommitteerd. 

Eenn overzicht van bindende respectievelijk niet-bindende internationale regelgeving 
iss opgenomen in onderstaande tabel. 

Tabell  2. Privacyregelgeving, te onderscheiden in 'hard law' en 'soft law' 

Bindendee internationale regelgeving 
'har dd law' 

**  Richtlijnen van de Europese Unie 
-- Richtlijn 95/46 (privacyrichtlijn) 
-- Richtlijn 2002/58 (communicatierichtlijn) 

**  Verdrag van Straatsburg (1980) van de 
Raadd van Europa 

Niet-bindendee internationale regelgeving 
'softt  law' 

**  Aanbevelingen ('recommendations') van de 
Raadd van Europa 
(Aanbevelingg R (83) 10 en R(97) 18) 

**  Documenten van non-gouvernementele organi-
satiess (ESF-verklaring; ICC/ESOMAR-code) 

3.2.33.2.3 Nationaal 

Dee in de jaren zeventig in Nederlandse bestaande bezorgdheid over (onvoldoende) 
privacybeschermingg concentreerde zich vooral op de volkstelling van 1971 en de in-
voeringg van een persoonsnummer.1 Men vreesde voor privacyschendingen omdat 
(wettelijke)) maatregelen om die schendingen tegen te gaan geheel ontbraken. Voor 
dee regering vormde dit aanleiding om (in 1972) een staatscommissie in te stellen, de 
Staatscommissiee bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Staatscommissie Koop-
mans).. Deze moest advies uitbrengen over de vraag welke wettelijke of andere maat-
regelenn wenselijk zijn ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met 
hett gebruik van geautomatiseerde registratiesystemen voor persoonsgegevens, als-

111 Hondius 1993, p. 110; zie ook Verhey 1997, p. 243. 
122 Zie uitvoerig Holvast 1986a, p. 143-148. 
133 Holvast, Ketelaar & De Bakker 1990, p. 9. 
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medee over de vraag in hoeverre het wenselijk is deze maatregelen mede van toepas-
singg te verklaren op niet-geautomatiseerde persoonsregistraties, met name indien 
daaruitt gegevens aan derden plegen te worden verstrekt. De door deze commissie in 
19744 en 1976 gepubliceerde rapporten vormen de aanzet tot de ontwikkeling van al-
gemenee privacywetgeving.14 

Inn het voetspoor van deze (en internationale) ontwikkelingen stemde het parlement er 
inn 1979 mee in de bescherming van de persoonlijke levenssfeer grondwettelijk te ver-
ankeren.. Sinds 1983 omvat de Nederlandse Grondwet een recht op eerbiediging van 
dee persoonlijke levenssfeer, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkin-
gen.155 Deze grondwetsbepaling alsook de op Nederland uit hoofde van internationaal 
verdragsrechtt rustende verplichtingen vormen de grondslag voor de later tot stand 
gekomenn privacywetgeving. 

Eenn eerste poging tot het formuleren van (algemene) wettelijke regels op het terrein 
vann de gegevensbescherming resulteerde in het in 1981 bij de Tweede Kamer inge-
diendee ontwerp van Wet houdende regels ter bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer.. Dit ontwerp kwam in grote lijnen overeen met de door de Staatscommissie 
Koopmanss in haar Eindrapport voorgestelde wettelijke regeling. Het wetsontwerp 
werdd spoedig gevolgd door een tweede ontwerp (Tijdelijke wet aanmelding geauto-
matiseerdee persoonsregistraties) dat beoogde, in afwachting van eerstgenoemde rege-
ling,, tijdelijke regels betreffende de aanmelding van geautomatiseerde gegevens tot 
standd te brengen. Echter, naar aanleiding van de voorlopige verslagen van de vaste 
Commissiee voor Justitie over de wetsontwerpen17 alsmede het onderzoek van de 
Commissiee Deregulering in verband met de Economische Ontwikkeling (Commissie-
Vann der Grinten) werd een ingrijpende herziening van het wetsontwerp noodzakelijk 
geacht;; het zou onder meer te gedetailleerd zijn, tot bureaucratisering leiden en niet 
genoegg op de technologische ontwikkelingen inspelen. Hierop werd besloten een 
nieuww ontwerp van Wet op de persoonsregistraties in te dienen,18 en de oorspronke-
lijk ee voorstellen van wet in te trekken.19 Eind 1988 werd de definitieve tekst van de 
Wett persoonsregistraties (WPR) door de Eerste Kamer aanvaard. 
Vanwegee technologische ontwikkelingen op het terrein van de informatieverwerking 
enn de totstandkoming van de EG-privacyrichtlijn (en de daaruit voor de lidstaten 
voortvloeiendee implementatieverplichtingen) heeft inmiddels herziening plaatsge-
vondenn van de algemene privacywetgeving. De Wet persoonsregistraties is vervan-
genn door een nieuwe wet, de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), welke in de 
zomerr van 2000 het parlement passeerde, maar pas in september 2001 in werking 
trad. . 

Concretiseringg van de globale privacynormen uit de algemene wetgeving heeft in de 
loopp der tijd op twee niveaus plaats gevonden. In de eerste plaats is op een aantal 
terreinenn bijzondere privacywetgeving tot stand gekomen, bijvoorbeeld voor de ver-
werkingg van in gemeentelijke registraties opgeslagen gegevens. Daarnaast is vanaf 
beginn jaren zeventig binnen bepaalde sectoren - zoals die van wetenschappelijk on-
derzoekk en statistiek - sprake van zelfregulering. De vroegere WPR en de huidige 

144 Overkleeft-Verburg 1995, p. 58. 
155 Art. 10 Grondwet; zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.3. 
166 Kamerstukken II1981 /82,17 498, nrs. 1-3. 
177 Kamerstukken II1982/83,17 207, nr. 5 en Kamerstukken II1982/83,17 498, nr. 4. 
188 Kamerstukken II1984/85,19 095 nrs. 1-3. 
199 Kamerstukken II 1985/86,17 207, nr. 6 en Kamerstukken II 1985/86,17 498, nr. 6. 
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WBPP bieden in dit licht ruimte voor geconditioneerde zelfregulering. Organisaties die 
eenn bepaalde groep of sector van de samenleving representeren stellen binnen het 
kaderr van de wet een gedragscode op die nadien door de toezichthouder in overeen-
stemmingg met de wet kan worden verklaard. 

3.33 Internationale privacynormen voor  wetenschappelijk onderzoek 
enn statistiek 

Vann de internationale privacynormen zal eerst de regelgeving van de Europese Unie 
(paragraaff  3.3.1) aan de orde komen; vervolgens worden de binnen de Raad van Eu-
ropaa (paragraaf 3.3.2) tot stand gekomen regelingen (het Verdrag van Straatsburg 
alsmedee de genoemde aanbevelingen) en de twee door non-gouvernementele organi-
satiess opgestelde documenten, te weten de verklaring van de European Science Foun-
dationn (paragraaf 3.3.3) en de internationale ICC/ESOMAR-code van de gezamenlijke 
organisatiess voor marktonderzoek (paragraaf 3.3.4), besproken. 

3.3.13.3.1 Europese Unie 

aa Richtlijn 95/46/EG (privacyrichtlijn)20 

Naa een aanvankelijk afwachtend beleid van de Europese Gemeenschap op het terrein 
vann de gegevensbescherming21 kwam zij eind jaren tachtig tot de conclusie dat het 
Verdragg van Straatsburg onvoldoende harmoniserend effect had gehad op de priva-
cywetgevingg in de lidstaten.22 De totstandkoming en werking van de interne markt 
werdenn door (grote) verschillen in privacywetgeving belemmerd, terwijl vergaring, 
bewerkingg en verspreiding van persoonsgegevens tengevolge van de Europese integra-
tiee en verdergaande internationalisering alleen maar toenamen. Technologische 
ontwikkelingenn op het terrein van de gegevensverwerking - waaronder de elektroni-
schee snelweg23 - hebben hieraan nog een extra dynamiek gegeven. Na een voorberei-
dingg van ongeveer 5 jaar werd in 1995 de (algemene) privacyrichtlijn aanvaard.4 

Dee privacyrichtlijn heeft primair tot doel de wetgeving binnen de Europese Unie op 
hett terrein van de gegevensbescherming te harmoniseren. Daarnaast beoogt zij echter 
ookk "(...) eerbiediging (...) van de fundamentele rechten en vrijheden, en met name 
vann het recht op persoonlijke levenssfeer, dat tevens in art. 8 van het Europees Ver-

200 Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de 
beschermingg van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffendee het vrije verkeer van die gegevens, PB EG nr. L 281,23 november 1995, p. 31-50. 

211 Het Europees Parlement heeft midden jaren zeventig/ begin jaren tachtig een aantal resoluties 
uitgebrachtt waarin zij pleit voor een richtlijn op het terrein van de gegevensbescherming. Zie o.m. 
Resolutiee van 8 mei 1979, PB EG nr. C140, juni 1979, p. 34 e.v.; Resolutie van 9 maart 1982, PB EG nr. 
CC 87, maart 1982, p. 39 e.v.. 

222 Zie over de voorgeschiedenis van de EG-privacyrichtlijn: Dumortier &c Surmont 1992, p. 14-15. 
233 In het op 26 mei 1994 aan de Europese Raad van Ministers aangeboden rapport 'Europe and the 

globall  information society' wordt een krachtig pleidooi gehouden voor bevordering van de elektro-
nischee snelweg. In onderhavig rapport wordt overigens niet alleen op de voordelen van de elektro-
nischee snelweg gewezen, doch wordt tevens erkend dat hieraan ook privacyrisico's kleven; Verhey 
1997,, p. 240-241. 

244 Hieruit vloeit voort dat de EU-lidstaten de richtlijn in hun nationale recht moeten implementeren. 
Hiervoorr geldt een termijn van drie jaar vanaf inwerkingtreding van de richtlijn (24 oktober 1995); 
ziee art. 32 Richtlijn 95/46/EG. 
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dragg tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en in 
dee algemene beginselen van het Gemeenschapsrecht is erkend, [te waarborgen]". De 
harmonisatiee van wetgevingen mag niet, zo vermeldt de considerans, tot een 
verzwakkingg van de aldus geboden rechtsbescherming in de lidstaten leiden; zij dient 
err juist op gericht te zijn een hoog beschermingsniveau binnen de Gemeenschap te 
verzekeren.. Het Verdrag van Straatsburg heeft daarbij als uitgangspunt gediend. 
Dee privacyrichtlijn laat nadere invulling van de algemene, in de richtlijn neergelegde 
beginselenn in belangrijke mate over aan de lidstaten. Daarbij wordt enkel een onder-
grenss en een bovengrens aangegeven, een zogenaamde 'bandbreedte'. r Met het oog 
opp de specifieke betekenis van de in de EG-richtlijn opgenomen beginselen voor ver-
schillendee sectoren moedigt zij aan tot de opstelling van (sectorale) gedragscodes (art. 
277 Richtlijn 95/46). 

Toepassingsgebied Toepassingsgebied 
Voorr toepasselijkheid van de richtlijn hoeft er geen verband te zijn met het vrije ver-
keerr van persoonsgegevens binnen de Europese Unie.28 Zou een dergelijke uitleg wor-
denn gevolgd, dan zou de werkingssfeer van de richtlijn lastig zijn af te grenzen (het-
geenn ook aan het doel van de richtlijn - harmonisatie van privacywetgeving in de lid-
statenn - in de weg staat). Het toepassingsbereik wordt bepaald door de criteria die in 
dee richtlijn zijn opgenomen. 
Dee EG-richtlijn biedt bescherming aan personen bij geheel of gedeeltelijk geautomati-
seerdee verwerking van persoonsgegevens, alsmede bij niet-geautomatiseerde verwer-
kingg van persoonsgegevens voor zover zij in een bestand zijn opgenomen of bestemd 
zijnn om daarin te worden opgenomen. Daarbij richten de bepalingen van de richtlijn 
zichh tot publieke en particuliere relaties.29 Onder bestand van persoonsgegevens (zie 
art.. 2, onder a van de richtlijn) wordt verstaan "elk gestructureerd geheel van per-
soonsgegevenss die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn (...)". De EG-richtlijn 
heeftt derhalve een breder bereik dan het Verdrag van Straatsburg, omdat zo stelt de 
consideranss "de reikwijdte van deze bescherming in feite niet afhankelijk mag zijn 
vann de gebruikte technieken (...)". Dit zou ernstig gevaar voor ontduiking kunnen 
opleveren. . 
Hett begrip 'verwerking' heeft een ruime betekenis; hieronder wordt verstaan "elke 
bewerkingg of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens". De 
richtlijnn noemt onder andere de volgende bewerkingen: verzamelen, vastleggen, or-
denen,, bewaren, wijzigen, opvragen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzen-
ding,, samenbrengen, uitwissen en dergelijke. 

255 Considerans, overweging 10. 
266 Considerans, overweging ll:"Dat de in deze richtlijn vervatte beginselen met betrekking tot de 

beschermingg van de rechten en de vrijheden van personen, inclusief de persoonlijke levenssfeer, 
dee beginselen van het Verdrag van de Raad van Europa van 28 januari 1981 tot bescherming van 
personenn ter zake van de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens verduidelijken en 
versterken". . 

277 Verhey 1997, p. 240-241. 
288 HvJ EG 20 mei 2003, C-465/00, C-138/01 en C-139/01 (Österreichischer Rundfunk). 
299 Men zou zelfs kunnen stellen dat de privacyrichtlijn - gericht op de vrijheid van goederen, diensten, 

personenn en kapitaal - primair beoogt de verhouding tussen burgers onderling adequaat te regelen 
(zodatt sprake kan zijn van verantwoord grensoverschrijdend gegevensverkeer). Commissie Grond-
rechtenn 2000, p. 119. 

300 Considerans, overweging 27. 
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Persoonsgegevens Persoonsgegevens 
Persoonsgegevenss worden in de privacyrichtlijn omschreven als "iedere informatie 
betreffendee een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (...); als identi-
ficeerbaarr wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïden-
tificeerd,, met name aan de hand van een identificatienummer of van een of meer spe-
cifiekee elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychi-
sche,, economische, culturele of sociale identiteit". Volgens de considerans moet men 
bijj  de vaststelling of een persoon al dan niet identificeerbaar is rekening houden met 
allee middelen die redelijkerwijs kunnen worden ingezet - door de voor de bewerking 
verantwoordelijke311 dan wel door iedere andere persoon - om de betrokkene te 
identificeren. . 

Enkelee bepalingen van de privacyrichtlijn hebben specifiek betrekking op of (blijkens 
dee considerans) specifieke betekenis voor gegevensverwerking ten behoeve van 'his-
torische,, statistische of wetenschappelijke doeleinden'.13 Hieronder volgt een over-
zichtt van de bepalingen uit Richtlijn 95/46 van de Europese Unie. 

-- Art. 6lidl, onder b (verdere verwerking van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek) 
Art.. 6 stelt eisen aan de kwaliteit van de gegevens(verwerking). Art. 6, eerste lid, on-
derr b bepaalt dat persoonsgegevens die voor een specifiek doel zijn verzameld niet 
mogenn worden verwerkt voor doeleinden die met het oorspronkelijke doel onvere-
nigbaarr zijn. Vervolgens wordt in dit artikellid aangegeven dat latere verwerking van 
persoonsgegevenss voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden in 
hett algemeen niet wordt beschouwd als onverenigbaar met de doeleinden waarvoor 
zijj  reeds eerder werden verzameld, mits de lidstaten passende garanties bieden. Deze 
garantiess moeten met name voorkomen dat gegevens worden gebruikt voor het ne-
menn van maatregelen of besluiten die tegen een bepaalde persoon zijn gericht. 

-- Art. 6 lid 1, onder e (bewaring van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek) 
Hett bewaren van persoonsgegevens is gebonden aan een termijn: gegevens mogen in 
identificeerbaree vorm niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de ver-
wezenlijkingg van de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of vervolgens wor-
denn verwerkt. Uit (het tweede deel van) art. 6, eerste lid onder e volgt dat langere 
bewaringg van persoonsgegevens dan het doel toelaat, is toegestaan indien sprake is 
vann gegevensverwerking ten behoeve van wetenschappelijke, statistische of histori-
schee doeleinden en (net als bij verdere verwerking voor die doeleinden) passende 
garantiess worden geboden. 

-- Art. 8 lid 4 (opheffing verwerkingsverbod bij zwaarwegend algemeen belang) 
Art.. 8 verbiedt in beginsel het verwerken van (een aantal categorieën) bijzondere of 
gevoeligee gegevens. De overweging die hieraan ten grondslag ligt is dat deze gege-
venss vanwege hun aard inbreuk kunnen maken op de fundamentele vrijheden of de 
persoonlijkee levenssfeer.34 In een aantal situaties moet het echter mogelijk zijn van het 
verwerkingsverbodd af te wijken (uitdrukkelijke toestemming; vitale belangen; enzo-

311 De 'voor de verwerking verantwoordelijke' wordt gedefinieerd als "de natuurlijke of rechtspersoon, 
dee overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, respectievelijk dat, alleen of tezamen met 
anderen,, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt". 

322 Considerans, overweging 26. 
333 Deze begrippen worden in de richtlijn noch in de considerans nader toegelicht. 
344 Considerans, overweging 33. 
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voort).. Uit het vierde lid van art. 8 volgt dat tevens op grond van een zwaarwegend 
algemeenn belang van het verbod kan worden afgeweken, mits passende waarborgen 
wordenn getroffen om de fundamentele rechten en de persoonlijke levenssfeer te be-
schermen.. Een van de sectoren waaraan - blijkens de considerans - kan worden ge-
dacht,, betreft het wetenschappelijk onderzoek en de overheidsstatistieken.36 

Eenn eerdere versie van de Richtlijn 95/467 liet overigens beduidend minder ruimte 
voorr (opheffing van het verbod bij) verwerking van gevoelige gegevens voor weten-
schappelijkk onderzoek, namelijk uitsluitend op basis van expliciete toestemming van 
betrokkenen.. Vanuit de onderzoekswereld werd hierop sterke kritiek geuit waarbij 
voorall  werd gewezen op substantiële problemen rond onderzoek met wilsonbekwa-
menn en studies met een longitudinaal karakter. De Europese wetgever heeft vervol-
genss de mogelijkheden om wetenschappelijk onderzoek te verrichten (via art. 8, 
vierdee lid) verruimd. 

-- Art. 11 lid 2 (uitzondering informatieplicht bij wetenschappelijk onderzoek) 
Eenn eerlijke verwerking van persoonsgegevens veronderstelt dat betrokkenen van het 
bestaann van de verwerking op de hoogte zijn. Art. 11 stipuleert dat de betrokkene op 
hett moment dat zijn persoonsgegevens uit een bestaande registratie worden verkre-
genn daadwerkelijk en volledig wordt ingelicht over de omstandigheden waaronder 
dezee gegevens worden verkregen. In art. 11, tweede lid is echter bepaald dat de in-
formatieplichtt niet geldt indien het verstrekken van informatie aan betrokkenen on-
mogelijkk blijkt of een onevenredige inspanning kost, zoals meestal het geval is bij 
gegevensverwerkingg voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. 
Dee considerans vermeldt dat hierbij in aanmerking moet worden genomen onder 
meerr het aantal betrokkenen, de leeftijd van de gegevens en de mogelijkheid om com-
penserendee maatregelen te treffen.40 Afwijkin g van de informatieplicht betekent in elk 
gevall  dat passende waarborgen worden getroffen. 

-- Art. 13 lid 2 (uitzondering rechten van de betrokkene bij wetenschappelijk onderzoek) 
Opp grond van art. 13 heeft iedere betrokkene recht op toegang tot gegevens die hem-
zelff  betreffen zodat hij kan nagaan of sprake is van een juiste en rechtmatige gege-
vensverwerking.. Het tweede lid laat ruimte voor beperking van deze rechten indien 
sprakee is van verwerking van persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek of 
indienn persoonsgegevens slechts gedurende de periode die nodig is voor het opstellen 
vann statistieken worden bewaard. Wederom geldt de voorwaarde dat passende waar-
borgenn worden getroffen die met name moeten voorkomen dat de gegevens niet zul-
lenn worden gebruikt om maatregelen of besluiten ten aanzien van individuele perso-
nenn te nemen. Voorts mag er geen gevaar bestaan dat inbreuk wordt gemaakt op de 
persoonlijkee levenssfeer van betrokkenen. 

355 Een beroep op art. 8, vierde lid moet bij de Europese Commissie worden gemeld (art. 8, zesde lid). 
366 Considerans, overweging 34. 
377 PB EG nr. C 311, november 1992, p. 36 e.v.. 
388 Zie brief van 24 september 1993 en bijgevoegde notitie 'Privacybescherming in Europees kader: 

belemmeringg voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek' van de KNAW en NWO waarin zij 
hunn zorgen uiten over de gevolgen van de (ontwerp-)richtlijn voor de uitvoering van wetenschap-
pelijkk onderzoek; zie ook Lynge 1994. 

399 Callens 1995b, p. 323-324. 
400 Considerans, overweging 40. 
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-- Art. 18 lid 2 (vrijstelling meldingsplicht) 
Dezee bepaling voorziet in een vrijstelling of vereenvoudiging van de verplichting tot 
aanmeldingg van een gegevensverwerking bij de toezichthoudende autoriteit (art. 18, 
eerstee lid). De meldingsplicht strekt tot openbaarmaking van het doel van de gege-
vensverwerkingg en van de belangrijkste kenmerken ervan teneinde toezicht te houden 
opp de naleving van (in het nationale recht neergelegde) privacybepalingen. De optie 
vann vrijstelling is blijkens de considerans van de privacyrichtlijn bedoeld voor gege-
vensverwerkingenn die geen inbreuk kunnen maken op de rechten en vrijheden van 
betrokkenen.. In art. 18, tweede lid is dit criterium overigens in minder absolute ter-
menn geformuleerd: "(...) verwerkingen waarbij (...) inbreuk op de rechten en vrijhe-
denn van de betrokkenen onwaarschijnlijk is (...)". In de rede ligt dat verwerkingen 
voorr wetenschappelijk onderzoek onder omstandigheden voor vrijstelling of vereen-
voudigingg in aanmerking komen. 

bb Richtlijn 2002/58/EG (communicatierichtlijnf2 

Vanwegee het voortschrijden van de techniek op het terrein van de telecommunicatie 
iss de richtlijn ter bescherming van de (informationele) privacy in de telecommunica-
tiesectorr (1997) in 2002 vervangen door de richtlijn betreffende privacy en elektroni-
schee communicatie. Het proces van implementatie van de richtlijn in het nationale 
rechtt moest uiterlijk 31 oktober 2003 door de lidstaten zijn afgerond. De communica-
tierichtlijnn biedt geen grote inhoudelijke wijzigingen vergeleken met de oude richtlijn, 
maarr vormt wel een aanpassing aan de ontwikkeling van nieuwe elektronische com-
municatiedienstenn en -technologieën (digitale mobiele netwerken, internet). De richt-
lij nn is te beschouwen als een bijzondere privacyrichtlijn voor het verwerken van per-
soonsgegevenss in verband met de levering van openbare elektronische communica-
tiedienstenn via openbare communicatienetwerken.44 De in deze richtlijn neergelegde 
bepalingenn gelden in aanvulling op de algemene privacyprincipes welke zijn neerge-
legdd in de zojuist besproken algemene privacyrichtlijn (Richtlijn 95/46/EG). De com-
municatierichtlijnn omvat niet alleen relevante bepalingen voor aanbieders van open-
baree elektronische communicatiediensten of -netwerken, maar ook voor gebruikers 
vann die diensten of netwerken. 

Hett hieronder te bespreken art. 13 inzake ongewenste communicatie heeft mogelijk 
betekeniss voor gegevensverzameling ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. 
Viaa de in april 2004 door het parlement aangenomen wijziging van de Telecommuni-
catiewett (Tw) en enkele andere wetten45 is deze bepaling in het nationale recht 
geïmplementeerd. . 

411 Considerans, overwegingg 49. 
422 Richtlijn 2002/58/EG van 12 juli 2002 inzake de verwerking van persoonsgegevens en bescher-

mingg van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie, PB EG nr. L 201,31 
julii  2002, p. 37-47. 

433 Richtlijn 97/66/EG van 15 december 1997 inzake de verwerking van persoonsgegevens en 
beschermingg van de privacy in de telecommunicatiesector, PB EG nr. L 24, 30 januari 1998, p. 1 
e.v.. . 

444 Zie art. 3, eerste lid Richtlijn 2002/58. 
455 Stb. 2004,189. 
466 Zie art. 11.7 Tw. Hoofdstuk 11 van deze wet regelt de omgang met persoonsgegevens en de 

persoonlijkee levenssfeer (de WBP vormt het algemene kader, terwijl hoofdstuk 11 pecifieke regels 
geeftt voor de telecommunicatiesector); Dommering e.a. 1999, p. 601-638. 
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-- Art. 13 (ongewenste communicatie) 
Art.. 13 omvat regels met betrekking tot 'unsolicited communications for purposes of 
directt marketing', in art. 11.7 van de Nederlandse Telecommunicatiewet vertaald als 
"ongevraagdee communicatie voor commerciële, ideële of charitieve doeleinden". De 
richtlij nn bepaalt dat het gebruik van automatische oproepsystemen (zoals fax of e-
mail,, dat laatste wordt ook wel 'spam' genoemd) zonder menselijke tussenkomst voor 
directt marketing doeleinden niet is toegestaan zonder voorafgaande toestemming van 
abonneess (art. 13, eerste lid). Bij het gebruik van andere dan automatische oproepsy-
stemenn laat de richtlijn ruimte voor zowel een opt-in als een opt-out systeem (zie art. 
13,, derde lid van de richtlijn).47 

Art.. 13, tweede lid omvat een iets soepelere regeling ('soft op-in') voor de situatie 
waarinn een natuurlijke of rechtspersoon van zijn klanten elektronische contactgege-
venss verkrijgt en deze wil gebruiken voor direct marketing van soortgelijke producten 
off  diensten. In dit geval mogen de contactgegevens door deze (rechts)persoon voor 
dergelijkee doeleinden worden gebruikt mits klanten ten tijde van de gegevensverza-
melingg duidelijk en expliciet de gelegenheid wordt geboden kosteloos en op gemak-
kelijkee wijze bezwaar te maken tegen het gebruik van de desbetreffende gegevens. 
Wanneerr een klant zich hiertegen in eerste instantie niet verzet, zal de mogelijkheid 
vann bezwaar bij iedere boodschap (op zojuist aangegeven wijze) kenbaar moeten 
wordenn gemaakt. 
Dee vraag rijst of het benaderen van abonnees voor markt- en verkiezingsonderzoek 
(aann te merken als wetenschappelijk onderzoek of statistiek in ruime zin; zie hoofd-
stukk 1, paragraaf 1.3.3) door de spelregels van art. 13 wordt beheerst. De Europese 
wetgeverr heeft deze verwerkingsdoelen niet expliciet van de werkingssfeer van art. 13 
uitgesloten.. Anderzijds is door de Nederlandse regering tijdens de behandeling in de 
Eerstee Kamer van de oude Telecommunicatiewet (1998) gesteld dat art. 11.7 niet van 
toepassingg is op markt- en verkiezingsonderzoek, althans wanneer dit louter (vrijwil -
lige)) informatieverzameling betreft en niet gekoppeld is aan het aanbieden van goede-
renn of diensten, of het maken van reclame. Ook met de term charitatief wordt niet 
gedoeldd op dergelijk onderzoek; deze term is gekozen om agressieve fondsenwerving 
onderr het bereik van art. 11.7 te brengen.49 Het gebruik van abonneegegevens om 
betrokkenenn voor markt- en opinieonderzoek te benaderen wordt, aldus de regering, 
louterr geregeld en beschermd door de WBP. Zoals nog zal blijken omvat deze wet (net 
alss de privacyrichtlijn) met oog op wetenschappelijk onderzoek en statistiek een aan-
tall  faciliterende bepalingen; zie verder paragraaf 3.4.4. 

3.3.23.3.2 Raad van Europa 

Eindd jaren zestig, begin jaren zeventig ontplooide de Raad van Europa haar eerste 
activiteitenn op het terrein van de dataprotectie.50 Een en ander resulteerde in 1973 en 
19744 in twee resoluties op het terrein van gegevensbescherming in verband met (het 
bestaann van) elektronische databanken. De eerste resolutie - R (73) 22 - had betrek-

477 De Nederlandse wetgever heeft gekozen voor een opt-out systeem, waarbij de abonnee bij iedere 
overgebrachtee boodschap de mogelijkheid moet worden geboden verzet aan te tekenen tegen het 
verderr gebruik van zijn elektronische contactgegevens (zie art. 11.7 lid 4 Tw). 

488 Dit gold althans voor art. 12 Richtlijn 97/66/EG; Kamerstukken 11997/98,25 533, nr. 309d, p. 7. 
499 Kamerstukken 11997/98,25 533, nr. 309d, p. 6. 
500 Twee decennia voordat de Raad van Europa haar activiteiten startte, had zij reeds een (algemeen 

geformuleerd)) recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer erkend in art. 8 EVRM (zie 
uitvoerigg hierover in hoofdstuk 2, paragraaf 2.3). 
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kingg op elektronische databanken in de particuliere sector, de tweede - R (74) 29 - op 
elektronischee databanken in de publieke sector. Betreffende resoluties werden spoe-
digg gevolgd door verdere regelgevende activiteiten op het terrein van de privacybe-
scherming,, welke begin jaren tachtig resulteerden in een verdrag betreffende de be-
schermingg van de mens bij de automatische verwerking van persoonsgegevens (Ver-
dragg van Straatsburg).] 

aa Verdrag van Straatsburg 

Mett de totstandkoming van het Verdrag van Straatsburg (VvS) werd beoogd een 
evenwichtt te vinden tussen privacybescherming enerzijds, en de vrije uitwisseling 
vann informatie tussen volkeren anderzijds. Daarenboven kan het Verdrag worden 
beschouwdd als een specifieke uitwerking van de uit het recht op privacy voortvloei-
endee positieve verplichtingen (zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.5). 
Belangrijkee overweging voor het formuleren van beginselen aangaande automatische 
verwerkingg van persoonsgegevens is, aldus de preambule van het Verdrag, de nood-
zaakk van bescherming van de rechten en fundamentele vrijheden van individuen 
gelett op het sterk toegenomen internationale gegevensverkeer. Deze bescherming 
dientt echter wel in balans te zijn met de vrije uitwisseling van informatie welke even-
eenss door de Raad van Europa als een fundamentele waarde wordt erkend. 

Hett Verdrag omvat onder andere grondbeginselen inzake privacybescherming en 
bepalingenn met betrekking tot grensoverschrijdend gegevensverkeer. Tot de grond-
beginselenn van gegevensbescherming behoren onder meer beginselen inzake de kwa-
liteitt van gegevens, bepalingen inzake bijzondere categorieën gegevens (gegevens 
betreffendd ras, politieke, religieuze of andere opvattingen, gezondheid of seksualiteit 
alsmedee gegevens betreffende strafvonnissen), regels voor de beveiliging van gege-
vens,, rechten van de betrokkene en sancties bij misbruik. De staten die partij zijn bij 
hett Verdrag dienen maatregelen te treffen ter verwezenlijking van de zojuist genoem-
dee beginselen (art. 4). 

Toepassingsgebied Toepassingsgebied 
Hett Verdrag biedt in beginsel bescherming aan personen bij geautomatiseerde ver-
werkingg van persoonsgegevens (in de overheidssector en de particulier sector). 
'Geautomatiseerdee verwerking' omvat volgens het Verdrag "the following operations 
iff  carried out in whole or in part by automated means: storage of data, carrying out of 
logicall  and/or arithmetical operations on those data, their alteration, erasure, retrieval 
orr dissemination".52 Het Verdrag biedt de mogelijkheid het toepassingsgebied te 
verruimenn tot databanken waarin persoonsgegevens handmatig zijn opgeslagen en 
wordenn verwerkt. De Verdragsluitende partijen kunnen onder bepaalde voorwaarden 
ookk het toepassingsgebied van het Verdrag beperken (een staat legt bij ondertekening 

511 Convention for the protection of individuals with regard to automatic processing of personal data. 
Ditt verdrag is in september 1980 door het Comité van Ministers aanvaard en voor ondertekening 
openn gesteld op 28 januari 1981. Zie Europese verdragenreeks No. 108, Trbl. 1988,7. Inmiddels is het 
Verdragg van Straatsburg door een groot aantal Europese landen geratificeerd, waaronder België, 
Denemarken,, Duitsland, Engeland, Finland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Oostenrijk, Noorwegen, 
Portugal,, Spanje, IJsland, Zweden en Nederland. Nederland heeft het Verdrag goedgekeurd in 1990 
(Stb.(Stb. 1990, 351) en geratificeerd op 24 augustus 1993. Op 1 december 1993 is het Verdrag voor Ne-
derlandd in werking getreden (Trb. 1993,116). 

522 'Collection of information' valt hier niet onder; zie 'explanatory report', par. 31. 
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vastt dat bepaalde categorieën geautomatiseerde databanken buiten de werkingssfeer 
vann het Verdrag worden gehouden). 

Persoonsgegevens Persoonsgegevens 
'Personall  data' worden omschreven als "any information relating to an identified or 
identifiablee individual".53 Met de term 'any information' wordt aangegeven dat de 
aardd van de informatie niet bepalend is voor de vraag of sprake is van een persoons-
gegeven.. In het 'explanatory report' bij het Verdrag wordt gesteld dat het moet gaan 
omm "a person who can be easily identified: it does not cover identification of persons 
byy means of very sophisticated methods". 

Hett Verdrag van Straatsburg omvat één bepaling die specifiek refereert aan de ver-
werkingg van persoonsgegevens voor statistiek en wetenschappelijk onderzoek: 

-- Art. 9 lid 3 (uitzondering rechten van de betrokkene bij wetenschappelijk onderzoek) 
Dee betrokkene heeft op grond van het Verdrag een aantal rechten, waaronder het 
rechtt te worden geïnformeerd over de doelstellingen van een databank, het recht om 
tee vernemen of persoonsgegevens over hem in een bestand zijn opgeslagen alsmede 
gegevenss in begrijpelijke vorm medegedeeld te krijgen en het recht om gegevens te 
latenn corrigeren of doorhalen indien deze in strijd zijn met de algemene, in het Ver-
dragg neergelegde privacybeginselen. Deze rechten mogen worden beperkt indien 
sprakee is van gegevensbestanden die worden gebruikt voor statistische of weten-
schappelijkee doeleinden èn er duidelijk geen gevaar bestaat voor een inbreuk op de 
privacyy van betrokken individuen. In het 'explanatory report' wordt deze uitzonder-
ingg als volgt toegelicht: "Paragraph 3 leaves the possibility of restricting the exercise 
off  the data subjects' rights with regard to data processing operations which pose no 
risk.. Examples are the use of data for statistical work, in so far as these data are pre-
sentedd in aggregate form and stripped of their identifiers. Similarly, and in conformity 
withh a recommendation of the European Science Foundation, scientific research is 
includedd in this category." 

bb Aanbeveling R (83) 10 inzake dataprotectie bij wetenschappelijk onderzoek en statistiek56 

Dee Raad van Europa heeft de in het Verdrag van Straatsburg neergelegde algemene 
beginselenn om te beginnen uitgewerkt in Aanbeveling R (83) 10 'on the protection of 
personall  data used for scientific research and statistics'. 
Hett 'explanatory memorandum' gaat in op de ontwikkeling en achtergrond van de 
aanbeveling.. De verwerking van persoonsgegevens heeft altijd een belangrijke, zo niet 
crucialee rol in wetenschappelijk onderzoek gespeeld, aldus het memorandum. Als 
voorbeeldd worden sociologische studies genoemd waarin vragenlijsten en interviews 
wordenn afgenomen. Veel epidemiologisch onderzoek (naar bijvoorbeeld de incidentie 
vann kanker of andere ziekten) is afhankelijk van de toegang tot persoonsgegevens; er 
vindtt dan immers onderzoek plaats aan de hand van individuele (ziekte)geschiede-

533 Art. 2, onder a Verdrag van Straatsburg. 
544 Explanatory Report, par. 28. 
555 Deze uitzondering is tevens opgenomen in de hierna te bespreken aanbevelingen R (97) 18 en in 

RR (97) 5 'on the protection of medical data' (zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.3.2). 
566 Recommendation R (83) 10 'on the protection of personal data used for scientific research and 

statistics'. . 
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nissen.. Dit geldt ook voor psychologisch en pedagogisch onderzoek, waarbij bijvoor-
beeldd de ontwikkeling van kinderen wordt bestudeerd. 
Gedurendee een lange periode heeft de onderzoekswereld zich voor de verwerking 
vann persoonsgegevens nauwelijks hoeven te verantwoorden. Het tij keerde begin 
jarenn zeventig toen men zich (in zowel nationaal als internationaal verband) bewust 
werdd van het belang van privacybescherming bij geautomatiseerde gegevensverwer-
kingg alsmede van de noodzaak van spelregels voor het verzamelen, opslaan en ge-
bruikk van persoonsgegevens. Dit belang werd door de onderzoekswereld wel erkend, 
maarr men vond dat privacybescherming evengoed via zelfregulering (gedragscodes) 
konn worden gerealiseerd. Voor de Raad van Europa werd gaandeweg echter steeds 
duidelijkerr dat wetgeving vanuit privacyoogpunt onmisbaar was (gedragscodes be-
strekenn lang niet al het wetenschappelijk onderzoek en lang niet alle aspecten van 
gegevensverwerking)) en dat zelfregulering daarbij een belangrijke, doch aanvullende 
roll  moest spelen. 
Eindd jaren zeventig zag ook de (internationale) onderzoekswereld het belang van 
wetgeving.. Tijdens conferenties in Bellagio (1977) en Cologne (1978) inzake 'Emerging 
Dataa Protection and the Social Sciences' werd vastgesteld dat niet alleen professionele 
normen,, maar ook privacybeschermende maatregelen van belang zijn, met daarin als 
leidendee beginselen het principe van informed consent en het principe dat onderzoek 
mett gebruikmaking van anonieme gegevens de voorkeur verdient (laatstgenoemd 
principee vindt men ook terug in de verklaring van de European Science Foundation; 
ziee paragraaf 3.3.3). 
Inn diezelfde periode werd door de Raad van Europa een werkgroep ingesteld die tot 
taakk kreeg de problemen in verband met de verwerking van persoonsgegevens voor 
wetenschappelijkk onderzoek en statistiek te bestuderen en in het verlengde daarvan 
eenn evenwicht te vinden tussen de belangen van privacybescherming en weten-
schapsbeoefening.. De werkzaamheden van deze werkgroep resulteerden in de hierna 
tee bespreken Aanbeveling R (83) 10. 

ToepassToepass ingsgebied 
Dee aanbeveling heeft een ruimere reikwijdte dan het Verdrag van Straatsburg en 
strektt zich ook uit tot handmatige verwerking van persoonsgegevens voor weten-
schappelijkk onderzoek en statistiek. Wetenschappelijk onderzoek wordt niet nader 
omschrevenn in de aanbeveling, doch in het 'explanatory memorandum' is aangegeven 
datt met de term zowel op de exacte als de sociale wetenschappen wordt gedoeld.57 

Dee in de aanbeveling neergelegde principes bieden in beginsel bescherming aan indi-
viduelee personen, doch de staten zijn vrij de bepalingen analoog toe te passen op "in-
formationn relating to groups of persons (...) and any other bodies consisting directly or 
indirectlyy of individuals (...)". 

Persoonsgegevens Persoonsgegevens 
Inn Aanbeveling R (83) 10 is de omschrijving van het begrip persoonsgegevens ("any 
informationn relating to an identified or identifiable individual") uit het Verdrag van 
Straatsburgg overgenomen. Hieraan wordt toegevoegd dat "an individual should not 
bee regarded as 'identifiable' if the identification requires an unreasonable amount of 
time,, cost and manpower".59 Volgens het 'explanatory memorandum' zal de 
onderzoekerr moeten kunnen aantonen dat identificatie een onredelijke inspanning 

577 Explanatory memorandum, par. 20. 
588 Principe 2.4 Aanbeveling R (83) 10. 
599 Deze maatstaf vindt men ook in latere op het Verdrag van Straatsburg gebaseerde aanbevelingen. 
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betekent,, daarbij rekening houdend met zijn situatie en de middelen die hem ter be-
schikkingg staan. 

Dee Raad van Europa proclameert voor het gebruik van persoonsgegevens ten behoe-
vee van wetenschappelijk onderzoek en statistiek de navolgende normen. 

-- Principe 2 R (83) 10 (algemeen: bescherming van de privacy van betrokkenen) 
Uitt het vertrekpunt dat de privacy van betrokkenen in ieder onderzoeksproject moet 
wordenn beschermd, volgt het principe dat in beginsel uitsluitend anonieme gegevens 
voorr wetenschappelijke of statistische doeleinden mogen worden verzameld en ge-
bruikt.. Er is slechts ruimte voor wetenschappelijk gebruik van persoonsgegevens in-
dienn is gebleken dat de wetenschappelijke doelstelling aan de hand van het gebruik 
vann anonieme gegevens niet kan worden bereikt. 

-- Principe 3 R (83) 10 (geïnformeerde toestemming van de betrokkene) 
Dee grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens voor wetenschappelijke of sta-
tistischee doeleinden is in beginsel vrije en geïnformeerde toestemming van de betrok-
kene,, zo luidt principe 3. Iedere persoon die informatie betreffende hemzelf verstrekt 
dientt voldoende te zijn geïnformeerd over aard en doel(en) van het onderzoek, de 
naamm van de persoon of instantie die het onderzoek uitvoert, het vrijwillig e karakter 
vann zijn deelname en de mogelijkheid zich zonder opgave van redenen terug te trek-
kenn (principe 3.1 en 3.2). 
Principee 3.3 laat ruimte voor het achteraf verstrekken van informatie en het vragen 
vann toestemming, dus nadat de gegevens voor onderzoeksdoeleinden zijn verzameld 
(zouu deze mogelijkheid er niet zijn, dan zou deelname aan bijvoorbeeld onderzoek op 
hett terrein van de psychologie negatief kunnen worden beïnvloed). De betrokkene 
kann in deze situatie wel alsnog (nadat de gegevensverzameling heeft plaatsgevonden) 
deelnamee weigeren of (voor zover mogelijk) verzoeken om doorhaling/verwijdering 
vann zijn gegevens. 

-- Principe 4 R (83) 10 (gebruik van gegevens) 
Aangezienn toestemming voor verzameling en verdere verwerking van persoonsgege-
venss voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek alleen betrekking heeft op het 
aanvankelijkk gespecificeerde onderzoeksdoel, dient voor nader gebruik van die gege-
venss voor niet-wetenschappelijke doeleinden uitdrukkelijke toestemming aan de be-
trokkenee te worden gevraagd. De opstellers van de aanbeveling spreken in dit ver-
bandd van 'functional separation' en wijzen op het belang ervan, ook voor de praktijk 
vann medisc/z-wetenschappelijk onderzoek.6 

Toestemmingg van de betrokkene is tevens vereist wanneer een onderzoeksbestand in 
herleidbaree vorm nodig blijkt voor een geheel ander onderzoek, dat wil zeggen een 
onderzoekk dat qua doelstelling substantieel van het eerste verschilt. Omdat onder-
zoekk door deze regel evenwel belemmerd kan worden (namelijk wanneer het vragen 
vann toestemming een onevenredige inspanning of inzet van middelen zou vergen), 
laatt principe 4.2 ruimte om zonder toestemming gegevens voor volgend onderzoek te 
verstrekkenn mits compenserende waarborgen worden getroffen die een vergelijkbaar 
niveauu van bescherming bieden (gedacht kan worden aan autorisatie door een toe-
zichthoudendee autoriteit).62 

600 Explanatory memorandum, par. 19. 
611 Explanatory memorandum, par. 30. 
622 Explanatory memorandum, par. 31. 
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Principee 4.3 laat toe dat private en publieke organisaties hun eigen gegevensbestan-
denn (aangelegd voor administratieve doeleinden) aanwenden om 'in-house' onder-
zoekk te verrichten. Wel is het van belang dat administratief en wetenschappelijk ge-
bruikk strikt van elkaar gescheiden blijven: gegevens die uit onderzoek naar voren 
komen,, mogen niet zonder toestemming van de betrokkene voor administratieve 
doeleindenn worden gebruik. 
Dee toestemmingseis geldt ten slotte ook voor het aan derden beschikbaar stellen van 
persoonsgegevenss voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek, maar de aanbeve-
lingg laat - afhankelijk van de graad van beveiliging, het belang van het onderzoeks-
project,, de noodzaak van identificerende gegevens en de gevaren voor inbreuk op de 
privacyy van het 'datasubject'63 ruimte voor afwijking van dit vereiste mits sprake is 
vann passende waarborgen. In dit laatste verband geldt in ieder geval als voorwaarde 
datt de onderzoeksuitkomsten in niet-herleidbare vorm worden gepubliceerd (zie ook 
principee 8 Aanbeveling R (83) 10). 

-- Principe 5 R (83) 10 (verzameling van steekproefgegevens) 
Uitt hoofde van principe 5 dient het verlenen van toegang tot bevolkingsgegevens 
(adres,, geboortedatum, geslacht en beroep van de betrokkene) voor steekproeftrek-
kingg in het kader van een onderzoek verzekerd te zijn.64 Het tweede deel van principe 
55 laat evenwel ruimte voor beperkingen aan toegang tot bepaalde bevolkingsgege-
vens.. Het ligt in de rede hier in het bijzonder te denken aan toegang tot gevoelige 
gegevenss (ras/etnische afkomst, godsdienst). 

-- Principe 6 R (83) 10 (uitzondering rechten van de betrokkene bij wetenschappelijk onderzoek) 
Dee rechten op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens kunnen op 
grondd van principe 6 worden beperkt, mits de gegevens uitsluitend worden bewaard 
enn gebruikt voor statistische of wetenschappelijke doeleinden, de onderzoeksresulta-
tenn de identiteit van de betrokkene niet onthullen en tijdens het onderzoek (inclusief 
bewaringg van de gegevens voor toekomstig gebruik) zorg wordt gedragen voor ade-
quatee gegevensbeveiliging.65 Volgens principe 6.2 zal het recht op inzage niettemin ten 
vollee 'herleven' wanneer de betrokkene kan aantonen dat hij daarbij een specifiek 
belangg heeft dat bescherming verdient. Bij dit laatste denke men aan geneesmidde-
lenonderzoekk met kleine aantallen deelnemers of aan biografisch onderzoek, waarbij 
dee resultaten van het onderzoek direct herleidbaar zijn tot personen die aan het on-
derzoekk hebben deelgenomen. 

-- Principe 7 R (83) 10 (gegevensbeveiliging) 
Bijj  iedere gegevensverwerking zal sprake moeten zijn van adequate gegevensbeveili-
ging.. De in dit verband te treffen technische en organisatorische maatregelen dienen 
reedss bij aanvang van een onderzoeksproject bekend te zijn zodat ook - in het kader 

633 Explanatory memorandum, par. 33. 
644 In het 'explanatory memorandum' (par. 34-37) wordt ter ondersteuning van deze bepaling gewezen 

opp het (in sommige staten bij wet vastgelegde) beginsel inzake vrijheid van informatie alsmede op 
aanbevelingg R (81) 19 'on the access to information held by public authorities'. Zie ook Aanbeveling 
RR (91) 10 'on the communication to third parties of personal data held by public authorities', welke 
naderee regels omvat voor de verstrekking van persoonsgegevens aan derden uit overheidsbestan-
den. . 

655 Geredeneerd wordt dat onder deze omstandigheden het wetenschappelijk gebruik van 
persoonsgegevenss geen privacyrisico's oplevert voor de betrokkene. 
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vann een afweging van onderzoeks- en privacybelangen - over de getroffen beveiliging 
(doorr een toezichthoudend orgaan) kan worden geoordeeld. 

-- Principe 8 R (83) 10 (publicatie van onderzoeksresultaten) 
Dee resultaten van onderzoek of statistiek mogen slechts in niet-herleidbare vorm 
wordenn gepubliceerd. Toestemming van de betrokkene(n) kan een uitzondering op 
dezee regel wettigen. 

-- Principe 9 R (83) 10 (bewaring van gegevens voor volgend wetenschappelijk onderzoek) 
Persoonsgegevenss mogen in principe niet langer worden bewaard dan nodig is voor 
hett doel waarvoor ze zijn vastgelegd. Uit principe 9 blijkt evenwel dat er ruimte is 
voorr een flexibele toepassing van deze norm.66 Gegevens mogen ook na afronding van 
eenn onderzoek worden bewaard, mits bij aanvang van het onderzoek zo specifiek 
mogelijkk wordt aangegeven voor welke optie - vernietiging, anonimisering of bewa-
ringg van de gegevens - wordt gekozen. Ligt het in de bedoeling de gegevens te bewa-
ren,, dan moet worden aangegeven onder welke condities dit zal geschieden. 
Wordenn gegevens op basis van toestemming van de betrokkene voor onderzoek ver-
zameld,, en is het besluit tot langere bewaring (voor volgend onderzoek) reeds be-
kend,, dan dient de toestemming ook die bewaring te omvatten. 
Indienn pas na afronding van het onderzoek tot bewaring van gegevens wordt beslo-
ten,, dient dat bij voorkeur te worden overgelaten aan speciaal daartoe aangewezen 
instellingenn die ervaring hebben met bewaring en beveiliging van onderzoeksbestan-
den. . 
Principee 9, derde lid bepaalt ten slotte dat een beslissing tot vernietiging van per-
soonsgegevenss waarover overheidsorganen beschikken niet eerder mag plaatsvinden 
dann wanneer is nagegaan (bij voorkeur in overleg met instellingen die verantwoorde-
lij kk zijn voor het bewaren van overheidsbestanden) in hoeverre zulke informatie van 
waardee kan zijn voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. 

-- Principe 10 R (83) 10 (oprichting van wetenschappelijke toetsingscommissies) 
Principee 10 beveelt aan op het terrein van het wetenschappelijk onderzoek en statis-
tiekk speciale commissies op te richten die regelmatig opkomende belangenconflicten 
(diee niet alleen om een juridische oplossing vragen) tot een oplossing kunnen brengen 
enn die zelfregulering stimuleren. Om deze taak adequaat te kunnen verrichten, is van 
belangg dat zowel de belangen van de wetenschapsbeoefening als die van privacybe-
schermingg in zo'n commissie zijn vertegenwoordigd. 

cc Aanbeveling R (97) 18 inzake dataprotectie bij statistiek 

Opp grond van de snelle vooruitgang in statistische methoden en ontwikkelingen in de 
informatietechnologiee sinds 1983 is een aanzienlijke herziening van Aanbeveling R 
(83)) 10 op althans het terrein van statistiek noodzakelijk gebleken. Door de opstellers 
wordtt met name gewezen op het feit dat nieuwe technische mogelijkheden (om bij-

666 Volgens de opstellers van de aanbeveling is wetenschappelijk onderzoek een onafgebroken proces 
waarbijj  vaak gebruik wordt gemaakt van uitkomsten van eerder onderzoek. Zelfs wanneer de speci-
fiekee doeleinden zijn bereikt, kan het gegevensbestand waardevol zijn voor volgend onderzoek; ex-
planatoryy memorandum, par. 47. 

677 Recommendation R (97) 18 'concerning the protection of personal data collected and processed 
forr statistical purposes'. 
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voorbeeldd zeer gedetailleerde informatie volgens uitermate geavanceerde technieken 
tee verwerken) aanleiding geven tot nieuwe privacybedreigingen (zoals gebruik van 
gegevenss voor een geheel andere doelstelling en /of op individueel niveau). 
Statistiekk wordt door de opstellers van de aanbeveling beschouwd als een (omvang-
rijk )) deelgebied van wetenschappelijk onderzoek. De zojuist besproken Aanbeveling 
RR (83) 10 blijf t gelden voor wetenschappelijk onderzoek dat niet tevens als statistiek in 
dee zin van onderhavige aanbeveling kan worden beschouwd. 

Toepassingsgebied Toepassingsgebied 
Aanbevelingg R (97) 18 is in beginsel slechts van toepassing op geautomatiseerde ver-
werkingenn van persoonsgegevens voor statistische doeleinden (en op 'statistische 
resultaten'' voor zover deze nog herleidbaar zijn), doch de werkingssfeer kan worden 
uitgebreidd tot handmatige verwerkingen. 
Onderr statistische doeleinden worden niet alleen begrepen statistische activiteiten in 
striktee zin, maar ook activiteiten die zijn gebaseerd op statistische processen en waar-
bijj  sprake is van verwerking van persoonsgegevens, zoals opinie- en marktonder-
zoek.69 9 

Dee principes van de aanbeveling kunnen - evenals de principes van de aanbeveling 
uitt 1983 - van toepassing worden verklaard op 'groepsgegevens', dat wil zeggen ge-
gevenss die betrekking hebben op groepen van personen, organisaties, bedrijven et 
cetera. . 

Persoonsgegevens Persoonsgegevens 
Dee definitie van een 'persoonsgegeven' komt overeen met de omschrijving hiervan in 
hett Verdrag van Straatsburg en daarop gebaseerde sectorale aanbevelingen (waaron-
derr de hiervoor besproken aanbeveling). Van anonieme gegevens kan slechts sprake 
zijnn indien identificatie een buitengewoon gecompliceerde, lange en kostbare onder-
nemingg is of onevenredige inspanning vergt. Anonimiteit is voorts een relatief begrip: 
datt wat vandaag als een onevenredige inspanning wordt aangemerkt kan in de nabije 
toekomstt - in het licht van de snel voortschrijdende technologische en methodologi-
schee ontwikkelingen - een acceptabele inzet van tijd en mankracht blijken. Gegevens 
diee zijn ontdaan van identificerende kenmerken moeten in sommige gevallen als indirect 
herleidbaarr worden beschouwd, namelijk wanneer het via het bijeenbrengen van be-
paaldee informatie (beroep, leeftijd, geslacht en dergelijke) toch mogelijk is de identiteit 
vann een persoon vast te stellen. 
Inn verband met de verzameling en verwerking van persoonsgegevens voor statisti-
schee doeleinden heeft de Raad van Europa de navolgende normen vastgesteld. 

688 Statistische doeleinden verwijzen naar activiteiten die noodzakelijk zijn om de gemeenschappe-
lijk ee kenmerken van een gespecificeerde populatie vast te kunnen stellen; explanatory memoran-
dum,, par. 6. 

699 Explanatory memorandum, par. 61. 
700 Explanatory memorandum, par. 52, onder d. 
711 "Individual data that appear to be anonymous (unaccompanied by any identification data) may 

neverthelesss in some cases be indirectly identifiable. This means that (...) the piecing together of in-
formativee data (such as age, sex, occupation, residence, family status, etc.) makes it possible in fact to 
discoverr the identity of the person concerned. Where this is a possibility, the data may not be consid-
eredd to be genuinely anonymous and must therefore be protected"; explanatory memorandum, par. 
27,, onder c. 
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-- Principe 3 R (97) 18 (algemeen: bescherming van de privacy van betrokkenen) 
Opp grond van dit algemene principe dient de privacy van individuen bij verwerking 
vann persoonsgegevens voor statistiek te worden beschermd, onder meer door perso-
nenn die - vanwege betrokkenheid bij het onderzoek - kennis hebben (genomen) van 
persoonsgegevenss te onderwerpen aan een (op grond van het nationale recht of de 
praktijkk geldende) geheimhoudingsplicht. Voorts moeten eenmaal verzamelde en 
opgeslagenn persoonsgegevens worden ontdaan van direct identificerende kenmerken 
zodraa deze voor het onderzoek niet meer noodzakelijk zijn. 

-- Principe 4 R (97) 18 (voorwaarden voor rechtmatige gegevensverzameling en -verwerking) 
Alleenn die persoonsgegevens mogen worden verzameld en verwerkt die in het licht 
vann een statistische doelstelling noodzakelijk zijn (proportionaliteitsprincipe; zie ook 
principee 4.7). Hieruit vloeit voort dat voor de verzameling van identificerende gege-
venss alleen ruimte is wanneer dit gelet op het te bereiken doel noodzakelijk is. Daar-
naastt heeft hergebruik van reeds beschikbare gegevens de voorkeur boven het op-
nieuww bij betrokkenen verzamelen van gegevens voor statistiek. 
Voorr iedere verzameling en verwerking van persoonsgegevens voor statistiek dient 
voortss een rechtsgrondslag aanwezig te zijn. Behalve toestemming van de betrokkene 
off  diens wettelijk vertegenwoordiger kunnen een wettelijk voorschrift of een 'geen-
bezwaar'' van de betrokkene (mits deze is geïnformeerd over verzameling en verdere 
verwerkingg van zijn gegevens) een gerechtvaardigde grond voor gegevensverwerking 
zijn.. Ook mogen bij een ander dan de betrokkene gegevens over hem worden verza-
meld,, mits aan degene die de gegevens verstrekt toestemming is gevraagd en er geen 
privacyrisico'ss aan de verzameling zijn verbonden. 
Verwerkingg (waaronder ook derdenverstrekking) van gevoelige gegevens voor statistiek 
is,, afgezien van een wettelijk voorschrift, alleen toegestaan op basis van toestemming 
(ziee principe 5/6), tenzij een groot algemeen belang een uitzondering rechtvaardigt 
(ziee ook hoofdstuk 4, paragraaf 4.3.2 waarin Aanbeveling R (97) 5 inzake de bescher-
mingg van medische gegevens wordt besproken). Aan verzameling en verwerking van 
gevoeligee gegevens worden ook op andere punten strengere eisen gesteld.73 Zo mogen 
dezee gegevens in beginsel alleen worden verzameld in niet herleidbare vorm. Wan-
neerr herleidbare (gevoelige) gegevens toch noodzakelijk zijn, moeten deze zoveel 
mogelijkk gescheiden van de direct identificerende gegevens worden opgeslagen.74 

Naderr gebruik van voor statistiek verzamelde gegevens is - net als in Aanbeveling R 
(83)) 10 - alleen toegestaan voor vergelijkbare doeleinden (en niet voor andere doelein-
den,, zoals maatregelen ten aanzien van individuele betrokkenen).75 

Voortss mogen oorspronkelijk voor administratieve doeleinden verzamelde en opge-
slagenn persoonsgegevens voor statistische doeleinden worden gebruikt mits passende 
waarborgenn worden getroffen die in het bijzonder voorkomen dat die gegevens we-
deromm zouden worden aangewend om beslissingen of maatregelen jegens individuele 

722 De opstellers van de aanbeveling wijzen hier echter ook op de wetenschapsvrijheid ('scientific 
freedom').. Op grond van die vrijheid mag de statisticus zelf methode, organisatie en doelstelling 
vann het voorgenomen onderzoek vaststellen; dit zou er bijv. toe kunnen leiden dat een ruime 
doelomschrijvingg wordt gekozen; explanatory memorandum, par. 75. 

733 In dit verband wordt gewezen op art. 6 Verdrag van Straatsburg dat uitgaat van 'appropriate 
safeguards'' voor de verwerking van gevoelige gegevens; explanatory memorandum, par. 76. 

744 Zie principe 4.8 Aanbeveling R (97) 18. 
755 Zie in dit verband ook principe 12 Aanbeveling R (97) 18 dat bepaalt dat voor statistiek verza-

meldee gegevens niet voor andere dan statistische doeleinden aan derden mogen worden ver-
strekt. . 
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personenn te nemen (men denke in dit verband aan een geheimhoudingsplicht en aan 
voorschriftenn inzake derdenverstrekking en beveiliging). 

Bijj  secundaire verzameling van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doel-
eindenn (zie hoofdstuk 1, paragraaf 1.4.2) is een uitdrukkelijke wilsuiting (toestemming 
off  geen-bezwaar) van de betrokkene niet vereist, wil sprake zijn van een legitieme 
gegevensverwerking.. Wel verlangt de aanbeveling (in principe 4.4) dat de statistische 
activiteitenn hetzij ten behoeve van het algemeen belang worden uitgevoerd door offi-
ciëlee diensten of onderzoeksinstellingen, hetzij een gerechtvaardigd particulier belang 
dienenn en de privacybelangen van de betrokkenen mogen wijken voor de belangen 
diee met uitvoering van het onderzoek zijn gemoeid (als private belangen worden in 
hett 'explanatory memorandum' genoemd wetenschappelijke, technische of financiële 
belangen).. Onder dezelfde condities mogen gegevens die voor een bepaald statis-
tischh doel zijn aangewend voor een ander statistisch onderzoek worden gebruikt. Is in 
diee situatie sprake van derdenverstrekking, dan gelden nog de volgende voorwaar-
den:: de nieuwe statistische doelstelling dient welbepaald te zijn en binnen een be-
paaldd tijdsbestek te kunnen worden gerealiseerd (er is met andere woorden geen 
ruimtee voor onbegrensde derdenverstrekking). Derdenverstrekking dient voorts 
gepaardd te gaan met contractuele afspraken tussen verstrekker en ontvanger over 
(onderr meer) gegevensbeveiliging en publicatie van statistische uitkomsten. 

-- Principe 5/6 R (97) 18 (informatie en toestemming) 
Wanneerr persoonsgegevens rechtstreeks bij de betrokkene worden verzameld (primai-
rere gegevensverzameling, principe 5.1 t /m 5.3) dient de betrokkene uiterlijk op het mo-
mentt van de gegevensverzameling te worden geïnformeerd over tenminste: het 
karakterr van de gegevensverstrekking (vrijwilli g of verplicht); de doelstelling van de 
gegevenswerking;; de identiteit van de persoon of organisatie die belast is met de ge-
gevensverwerking;; het feit dat de gegevens vertrouwelijk worden behandeld; en de 
mogelijkheidd om nadere informatie (over bijvoorbeeld hoe toestemming kan worden 
geweigerdd of ingetrokken, de categorieën van personen of organisaties aan wie de 
gegevenss worden verstrekt en dergelijke). De informatieplicht geldt ook in situaties 
waarinn persoonsgegevens niet bij de betrokkenen zelf, maar bij een ander (een familie-
li dd of andere betrokkene) worden verkregen, tenzij informeren in zo'n situatie apert 
onredelijkk of onmogelijk is. De hoeveelheid informatie dient te zijn afgestemd op de 
belangenn van het 'datasubject' en de omstandigheden, doelstelling en omvang van het 
onderzoek. . 

Err is (net als in Aanbeveling R (83) 10) een mogelijkheid om het verstrekken van in-
formatiee (of onderdelen daarvan) aan de betrokkene uit te stellen, en wel indien dit in 
hett licht van het onderzoek noodzakelijk is. Zo mogelijk kan een onafhankelijke auto-
riteitt zich uitspreken over de toelaatbaarheid van een dergelijk besluit. De informatie-
plichtt herleeft zodra de aanleiding van niet-informeren is komen te vervallen. 
Bijj  secundaire verzameling van persoonsgegevens voor statistische doeleinden geldt 
geenn individuele informatieplicht (principe 5.4). Een dergelijke verplichting zou de 
uitvoeringg van statistisch onderzoek onder omstandigheden onmogelijk of erg duur 

766 Dit uitgangspunt vindt men ook terug in de EG-privacyrichtlijn en in Aanbeveling R (83) 10. 
7777 Explanatory memorandum, par. 72. 
788 Explanatory memorandum, par. 100. 
799 Zie principe 12.3 Aanbeveling R (97) 18. 
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makenn en overigens ook nodeloos belastend kunnen zijn voor betrokkenen.80 De infor-
matieplichtt houdt hier derhalve in dat er voldoende publiciteit moet zijn rond verza-
melingg en gebruik van persoonsgegevens voor statistiek. Deze publicatieverplichting 
kann variëren van een standaardclausule in een arbeidscontract (wanneer onderzoek 
mett personeelsgegevens wordt verricht) tot een officiële (staats)publicatie (indien 
sprakee is van openbare statistiek). Zijn betrokkenen van de statistische activiteiten op 
dee hoogte, dan kunnen ze op eigen initiatief nadere informatie verkrijgen, tenzij het 
secundairr gebruik van persoonsgegevens voor statistische doeleinden expliciet in een 
regelingg is neergelegd of de informatieverstrekking onmogelijk is of een onevenredige 
inspanningg vergt. 

Toestemmingg van de betrokkene dient vrij , ondubbelzinnig en geïnformeerd te zijn 
(enn wanneer sprake is van verzameling van gevoelige gegevens expliciet), en kan wor-
denn ingetrokken zolang de identificerende gegevens niet gescheiden zijn van de ove-
rigee gegevens. Is sprake van dwang of druk op de betrokkene, van twijfels omtrent de 
wi ll  van de betrokkene of van onvoldoende informatie, dan is een verkregen toestem-
mingg niet rechtsgeldig. Ook kan de betrokkene zijn toestemming opschorten zonder 
datt dit negatieve gevolgen voor hem heeft. Een wettelijk vertegenwoordiger kan toe-
stemmingg geven indien de betrokkene zelf niet in staat is tot een vrije beslissing. 

-- Principe 7 R (97) 18 (rechten van de betrokkene; uitzondering bij statistiek) 
Dee betrokkene heeft blijkens principe 7 in beginsel recht op inzage en correctie, dit in 
tegenstellingg tot Aanbeveling R (83) 10 die uitgaat van een beperking van het inzage-
rechtt bij wetenschappelijk onderzoek. Per saldo komen deze formuleringen overigens 
opp hetzelfde neer, namelijk dat de rechten van de betrokkene mogen worden beperkt 
indienn er geen gevaar bestaat voor een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, de 
gegevenss uitsluitend voor statistische doeleinden worden verwerkt en passende 
waarborgenn zijn getroffen opdat derden betrokkenen niet kunnen identificeren. 

-- Principe 8/10 R (97) 18 (anonimiteitsverplichting/omgang met identificerende gegevens) 
Dezee verplichting houdt in dat zodra de statistische activiteiten (verzameling, contro-
le,, koppeling en dergelijke) zijn voltooid de identificerende gegevens definitief van de 
overigee gegevens moeten worden gescheiden (anonimisering), tenzij die gegevens 
vanwegee de statistische doelstellingen noodzakelijk blijven. Worden ze vanwege die 
doelstellingenn bewaard, maar niet direct gebruikt voor een nieuw onderzoek, dan 
dienenn ze gescheiden van de overige gegevens te worden opgeslagen, tenzij dat laat-
stee apert onredelijk of onmogelijk is. 

-- Principe 9 R (97) 18 (primaire gegevensverzameling) 
Ditt principe omvat een aantal regels met betrekking tot het benaderen van betrokke-
nenn (wie mogen worden benaderd? welke zorgvuldigheidseisen gelden hier? et ce-
tera).. Voorts worden bijzondere eisen gesteld aan gegevensverzameling via observa-
tietechnieken.. In dat kader mogen in beginsel geen identificerende data worden verza-
meld,, doch het betreft hier geen absolute eis. 
Verderr wordt in principe 9 aangegeven dat zogenaamde non-responsgegevens alleen 
verwerktt mogen worden om de representativiteit van een onderzoek te kunnen ga-
randeren. . 

800 Explanatory memorandum, par. 81. 
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-- Principe 11 R (97) 18 (bewaring van gegevens voor volgend onderzoek) 
Inn beginsel dienen de voor statistiek gebruikte gegevens - zodra ze niet meer nodig 
zijnn voor verzameling, controle of vergelijking van gegevens om de representativiteit 
vann de studie vast te stellen of de studie te herhalen met dezelfde personen - te wor-
denn vernietigd of verwijderd, tenzij de gegevens zijn geanonimiseerd of het nationale 
rechtt bepaalt dat ze voor archiefdoeleinden onder passende waarborgen mogen wor-
denn bewaard.81 

-- Principe 13 R (97) 18 (grensoverschrijdend verkeer van onderzoeksgegevens) 
Hoofdregell  is dat de uitgangspunten neergelegd in onderhavige aanbeveling ook 
geldenn voor grensoverschrijdende verstrekking van persoonsgegevens ten behoeve 
vann statistiek. Wanneer gegevens worden doorgegeven aan een land dat het Verdrag 
vann Straatsburg heeft geratificeerd en/of waar privacywetgeving geldt met een ge-
lijkwaardigg beschermingsniveau mogen aan het grensoverschrijdend gegevensver-
keerr geen restricties of bijzondere eisen worden gesteld. 
Verstrekkingg van gegevens aan een onderzoeker in het buitenland is in beginsel niet 
toegestaann wanneer het betreffende land geen regels heeft opgesteld die in overeen-
stemmingg zijn met het Verdrag van Straatsburg en deze aanbeveling, tenzij sprake is 
vann een contract of overeenkomst waarin is bepaald dat een onderzoeker zich toch 
aann die principes gebonden acht. Hiernaast kan uitdrukkelijke toestemming van de 
betrokkenee zo'n gegevensverstrekking legitimeren. 

-- Principe 14 R (97) 18 (publicatie van onderzoeksresultaten) 
Hoofdregell  is dat de uitkomsten alleen in niet-herleidbare vorm mogen worden ge-
publiceerd.. Verspreiding van gegevens in herleidbare vorm is toegestaan indien de 
betrokkenee daarvoor toestemming heeft gegeven, de gegevens reeds algemeen be-
kendd zijn of publicatie duidelijk geen risico's oplevert voor een inbreuk op de privacy 
vann betrokkenen. 

-- Principe 15 R (97) 18 (gegevensbeveiliging) 
Bijj  beveiliging dient speciale zorg te worden besteed aan het tegengaan van ongeauto-
riseerdee toegang tot of gebruik van identificerende gegevens en het voorkomen van 
reïdentificatiee van betrokkenen via onder andere toegangsregimes, bewerking van 
gegevens,, versleuteling en dergelijke. De beveiligingsmaatregelen moeten worden 
afgestemdd op de vorm waarin de gegevens worden bewaard. Anonieme gegevens 
vergenn in deze optiek minder zware beveiligingsmaatregelen dan in de omstandig-
heidd dat betrokken individuen nog identificeerbaar zijn. 

-- Principe 16 R (97) 18 (gedragscodes) 
Professionals,, organisaties en instellingen die belast zijn met het produceren van sta-
tistiekenn dienen professionele codes te ontwikkelen (en bekend te maken) waarin de 
principess van onderhavige aanbeveling zijn neergelegd. Volgens de opstellers van 
Aanbevelingg R (97) 18 heeft de praktijk geleerd dat een effectieve bescherming van 
persoonsgegevenss het meest is gebaat bij de erkenning en implementatie van deugde-
lijk ee gedragsregels binnen een bepaalde professie. 

811 Vgl. principe 9 Aanbeveling R (83) 10 dat meer ruimte lijk t te laten voor langere bewaring (ook in 
niet-geanonimiseerdee vorm) in het belang van volgend wetenschappelijk onderzoek. 

822 Explanatory memorandum, par. 110. 
833 Explanatory memorandum, par. 114. 
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-- Principe 17 R (97) 18 (technische ontwikkeling, samenwerking en ondersteuning) 
Inn principe 17 wordt aangedrongen op nauwe internationale samenwerking op het 
vlakk van U-ontwikkelingen opdat overdracht van kennis plaatsvindt en wordt voor-
zienn in effectieve technische ondersteuning aan statistische bureaus in minder ont-
wikkeldee landen. 

-- Principe 18 R (97) 18 (toezichthoudende autoriteiten) 
Inn het kader van gegevensbescherming rust er ook een verantwoordelijkheid op de 
toezichthoudendee autoriteit(en), niet alleen in de zin van een controlerende rol bij 
toepassingg van de in deze aanbeveling neergelegde principes (in sommige gevallen is 
eenn oordeel van een toezichthoudende autoriteit gewenst - bijvoorbeeld bij uitge-
steldee informatieverstrekking), maar ook in de zin van een begeleidende en ondersteu-
nendee rol, bijvoorbeeld in de context van databeveiliging. 

3.3.33.3.3 European Science Foundation 

Eindd jaren zeventig heeft de European Science Foundation (ESF)84 beginselen en 
richtlijnenn uitgewerkt met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek en privacybe-
scherming.855 Het betreft hier wetenschappelijk onderzoek in ruime zin, dat wil zeggen 
dee sociale wetenschappen, de menswetenschappen, de medische en biowetenschap-
penn en de natuurwetenschappen. De beginselen en richtlijnen werden - in de vorm 
vann een verklaring - op 12 november 1980 door de Assembly van de ESF aanvaard.86 

Dee preambule van de verklaring wijst op de in het spel zijnde belangen: de bescher-
mingg van het individu tegen misbruik van vertrouwelijke informatie enerzijds, en 
toegangg tot persoonlijke informatie die van essentiële betekenis is voor medisch en 
anderr wetenschappelijk onderzoek anderzijds. 
Dee verklaring werd in 1985 herzien. Van grote inbreuken op de privacy was die jaren 
niett gebleken; wel hadden onderzoekers bij de uitvoering van wetenschappelijk on-
derzoek,, in het bijzonder epidemiologisch onderzoek en longitudinale studies, pro-
blemenn ondervonden. Derhalve heeft de voortgang van het wetenschappelijk onder-
zoek,, in het bijzonder de samenwerking tussen verschillende landen bij de herziening 
specialee aandacht gekregen. 

Toepassingsgebied Toepassingsgebied 
Dee ESF-verklaring richt zich op wetenschappelijk onderzoek in de breedste zin van 
hett woord. Onderzoeksterreinen als de menswetenschappen, de sociale wetenschap-
pen,, de biomedische wetenschappen en de natuurwetenschappen vallen onder dit 
begrip. . 

844 De ESF (1974) is een non-gouvernementele organisatie die bestaat uit meer dan vijfti g academies en 
onderzoeksinstitutenn (uit meer dan twintig landen). Vanuit Nederland zijn de KNAW en NWO ver-
bondenn aan deze organisatie. Werkzaamheden van de ESF zijn in grote lijnen gericht op de bevorde-
ringg van de internationale samenwerking in (basaal) wetenschappelijk onderzoek. 

855 Over dit thema werd reeds enkele jaren binnen de (internationale) onderzoekswereld gediscussi-
eerd,, getuige de opstelling van de 'Bellagio Principles' van augustus 1977, en de internationale con-
ferentiee ^Emerging Data Protection and the Social Sciences' Need for Acces to Data', gehouden in 
Keulenn in augustus 1978. 

866 'Statement concerning the protection of privacy and the use of personal data for research', Strass-
bourg1980. . 
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Persoonsgegevens Persoonsgegevens 
Persoonsgegevenss zijn - in overeenstemming met de omschrijving zoals te vinden in 
dee Raad van Europa documenten - iedere informatie welke gerelateerd kan worden 
aann een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Van anonimiteit is sprake wan-
neerr een individu niet dan na onevenredige inspanning kan worden geïdentificeerd. 

'Basic'Basic Principles' ESF-Verklaring 
Dee verklaring heeft als uitgangspunt zowel de privacybescherming als de vrijheid van 
wetenschapsbeoefening.. Ter ondersteuning van het privacybelang wordt aangegeven 
datt privacywetgeving alle gebruik van persoonsgegevens dient te reguleren, dus ook 
hett gebruik ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Voorts dient wetenschap-
pelijkk onderzoek (zo vaak als mogelijk) te worden uitgevoerd met geanonimiseerde 
gegevens.. Wetenschappelijke en professionele organisaties zullen, tezamen met de 
publiekee autoriteiten, verdere ontwikkeling van anonimiseringstechnieken en proce-
duress moeten bevorderen. 
Mett het oog op het belang van de wetenschapsbeoefening vormt een belangrijk uit-
gangspuntt dat privacywetgeving (niet alleen specificeert onder welke voorwaarden 
wetenschappelijkk gebruik van persoonsgegevens is toegestaan, maar ook) de toegang 
tott voor wetenschappelijk onderzoek benodigde informatie verzekert. Voorts vormen 
doorr wetenschappelijke verenigingen op te stellen beroepscodes een nuttige aanvul-
lingg op wettelijke regelingen ter bescherming van de privacy. Deze verenigingen zou-
denn de ontwikkeling van gedragscodes binnen het kader van de wetgeving moeten 
bevorderen,, opdat recht kan worden gedaan aan de specifieke noden van verschillen-
dee onderzoeksdisciplines. 

'Guidelines''Guidelines' ESF-Verklaring 
Elkk gebruik van persoonsgegevens voor onderzoeksdoeleinden veronderstelt 
hetzijj  expliciete toestemming van de wetgever hetzij (geïnformeerde) toestem-
mingg van de betrokkene (tenzij deze niet kan worden geïdentificeerd door de 
ontvanger).. (2.1) 
Toesternmingg van de betrokkene berust op voldoende informatie indien deze 
wordtt geïnformeerd omtrent het vrijwillig e karakter van de toestemming, aard en 
doeleindenn van het onderzoek, door en voor wie de gegevens worden verzameld 
enn dat de gegevens niet voor andere doeleinden dan research zullen worden ge-
bruikt.. (2.2) 
Vann het vragen van (geïnformeerde) toestemming kan in een drietal situaties wor-
denn afgezien mits goedkeuring voor het gegevensgebruik wordt verleend door 
eenn 'data protection authority' (of soortgelijke instantie) of een speciaal daarvoor 
aangesteldee onafhankelijke commissie. Het betreft hier de volgende situaties: (a) 
toestemmingg van betrokkenen kan belangrijke onderzoeksdoeleinden dwarsbo-
men;; (b) toestemming kan nadelige gevolgen hebben voor de geestelijke of licha-
melijkee gesteldheid van de betrokkene; en (c) toesternming kan in redelijkheid 
niett van iedere betrokkene worden verkregen, zoals bijvoorbeeld in grootschalige 
epidemiologischee of longitudinale studies en in omstandigheden waarin betrok-
kenenn niet traceerbaar zijn vanwege verhuizing of overlijden. (2.3) 
Bijj  (op de bevolking gericht) enquêteonderzoek of onderzoek met gegevens uit 
ziekteregistratiess moet het mogelijk zijn om - met instemming van een onafhan-
kelijkee commissie - toegang te verkrijgen tot niet voor wetenschappelijk onder-
zoekk aangelegde registraties (2.4) 
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Voorr onderzoeksdoeleinden verzamelde persoonsgegevens mogen niet voor an-
deree doeleinden, maar uitsluitend voor research worden gebruikt. (2.5) In het bij-
zonderr mogen researchgegevens niet worden gebruikt om beslissingen of actie 
tenn aanzien van de betrokkenen te (onder)nemen, tenzij dit geschiedt in de con-
textt van het onderzoek of met expliciete instemming van de betrokkene. (2.6) 
Voorr research gebruikte persoonsgegevens mogen niet in herleidbare vorm wor-
denn gepubliceerd, tenzij betrokkenen met publicatie in herleidbare vorm hebben 
ingestemd.. (2.7) 
Dee betrokkene heeft slechts recht op toegang (correctie en vernietiging) tot hem 
betreffendee gegevens wanneer in het onderzoeksproject de gegevens in identifi-
ceerbaree vorm worden verwerkt. (2.8) 
Coördinatorenn van onderzoeksprojecten dienen erop toe te zien dat in het licht 
vann recente wetenschappelijke en technische ontwikkelingen passende technische 
enn organisatorische maatregelen worden getroffen teneinde de vertrouwelijkheid 
enn beveiliging van de gegevens te verzekeren. (2.9) 
Zodraa het onderzoeksdoel is bereikt, dienen de onderzoeksgegevens van de nog 
aanwezigee identificerende kenmerken te worden ontdaan (of gescheiden) en 
moetenn noodzakelijke waarborgen voor een veilige bewaring worden getroffen. 
Hett is niettemin geoorloofd, mocht dit in het kader van volgend onderzoek nodig 
zijn,, om de onderzoeksgegevens weer te koppelen aan de identificerende gege-
vens,, mits een onafhankelijke commissie daaraan goedkeuring heeft verleend. 
(2.10) ) 
Dee beslissing van overheidsinstanties om door hen opgeslagen persoonsgegevens 
tee vernietigen, mag eerst worden genomen wanneer is nagegaan of de gegevens 
niett van nut kunnen zijn voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek en nadat 
hett centrale archief of een gelijksoortige organisatie is geconsulteerd. (2.11) 

3.3.43.3.4 European Society for Opinion and Marketing Research 

Eenn eerste code op het terrein van marktonderzoek werd reeds in 1948 opgesteld door 
dee European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR). Deze code 
werdd nadien frequent gewijzigd, ook stelden andere internationale verenigingen 
richtlijnenn op, waaronder de International Chamber of Commerce (ICC); laatstge-
noemdee organisatie representeert de internationale marketing gemeenschap. 
InIn 1976 besloten ESOMAR en ICC tot opstelling van een gezamenlijke, uniforme code 
diee tot op heden geldt, zij het dat zij in 1994 - vanwege maatschappelijke ontwikke-
lingen,, vooruitgang op het terrein van marketing(methoden) en marktonderzoek en 
intensiveringg van internationale activiteiten (waaronder internationale normstelling) -
ingrijpendee wijzigingen onderging. In de nieuwe versie van de code87 zijn de ethische 
enn zakelijke principes neergelegd die de praktijk van marketing research beheersen. 

Toepassingsgebied Toepassingsgebied 
Vann belang is de omschrijving van het begrip 'marketing research', ofwel markton-
derzoek.. Volgens de toelichting op de bepalingen van de code omvat dit onderzoeks-
terreinn onder meer media- en reclameonderzoek, bedrijfs- en industrieel onderzoek, 
minderhedenonderzoekk en opinieonderzoek alsook sociaal-wetenschappelijk onder-

877 ICC/ ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practices, te raadplegen op: 
http://www.esornar.nl/guidelines/ICC_ESOMARcode.htr. . 
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zoekk voor zover daarbij marktonderzoekachtige technieken en methoden worden 
gebruikt. . 
MarktonderzoekMarktonderzoek onderscheidt zich voorts van andere vormen van informatiegaring 
voorr marketingdoeleinden in die zin dat de identiteit van de betrokkene geen rol 
speelt,, dit in tegenstelling tot de situatie van administratief gebruik, zoals direct mar-
keting,, waarin iemands identiteit van direct belang is. Ook de toezegging van ver-
trouwelijkee behandeling van de verkregen informatie is in dit verband een essentieel 
element. . 

Persoonsgegevens Persoonsgegevens 
Inn de ICC/ESOMAR-code wordt het begrip persoonsgegevens analoog aan de om-
schrijvingg zoals gegeven in de preambule van de EG-privacyrichtlijn uitgelegd (zie 
paragraaff  3.3.1). 

Inn het algemeen geldt dat marktonderzoek steeds zal moeten worden uitgevoerd con-
formm de nationale en internationale wet- en regelgeving van het land dat betrokken is 
bijj  de uitvoering van een onderzoeksproject. 

Dee ICC/ESOMAR-code is in de context van deze studie met name relevant in ver-
bandd met de rechten van respondenten, welke in essentie op het volgende neerkomen. 

Dee respondent doet op volledig vrijwillig e basis mee aan marktonderzoek, kan 
zichh op ieder moment uit het onderzoek terugtrekken (mogelijk gevolgd door ge-
gevensvernietigingg wanneer de respondent daarom vraagt) en mag niet worden 
misleidd wanneer zijn medewerking wordt gevraagd (geen valse beloftes). De res-
pondentt dient minimaal te worden geïnformeerd over de identiteit van de organi-
satiee of persoon die de gegevens verzamelt, de (categorieën van) personen die de 
gegevenss ontvangen, de doelstelling(en) waarvoor gegevens zullen worden ge-
bruiktt en over het opnieuw benaderen van respondenten indien dat in het onder-
zoeksprojectt is voorzien. Bij onderzoek met kinderen en adolescenten wordt toe-
stemmingg aan de wettelijk vertegenwoordiger(s) gevraagd. 
Dee anonimiteit van respondenten dient strikt te worden gewaarborgd; herleid-
baree gegevens zullen zo spoedig mogelijk moeten worden geanonimiseerd. Wan-
neerr dit om technische redenen niet mogelijk is (bijvoorbeeld bij longitudinaal 
onderzoek),, behoren de data dusdanig zorgvuldig te worden opgeslagen (via be-
veiligingsmaatregelen)) dat ongeautoriseerde toegang door personen binnen of 
buitenn de onderzoeksorganisatie wordt voorkomen. Toegang tot een onderzoeks-
registratiee met herleidbare gegevens mag alleen plaatsvinden op een 'need-to 
know'-basiss en exclusief ten behoeve van vooraf vastgestelde onderzoeksdoelein-
den.. Bij langere bewaring van herleidbare gegevens dient de respondent over een 
aantall  aanvullende zaken te worden geïnformeerd.88 

Verstrekkingg van herleidbare gegevens aan derden (personen of instellingen bui-
tenn de onderzoeksorganisatie) mag in beginsel alleen plaatsvinden voor markton-
derzoekk (en niet voor andersoortige marketingdoeleinden) op grond van toestem-
mingg van de respondent, en wanneer de ontvanger van de gegevens zich con-
tractueell  gebonden verklaart aan de bepalingen van de code. 

888 De informatie-elementen vindt men terug in de toelichting op 'rule 4' in 'Notes on how the 
ICC/ESOMARR International Code of Marketing and Social Research Practice should be applied -
2001'. . 
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Dee onderzoeker dient erop toe te zien dat respondenten direct noch indirect 
schadee ondervinden ten gevolge van deelname aan onderzoek; dit geldt in het 
bijzonderr voor onderzoek met kinderen en adolescenten.89 Zo mogen interviews 
niett nodeloos veel tijd in beslag nemen of op lastige/ongemakkelijke tijden wor-
denn afgenomen. Indringende of persoonlijke vragen mogen alleen worden gesteld 
indienn dit essentieel is voor de doelstelling van het onderzoek en de respondent 
hiervann van te voren op de hoogte is gesteld. 

Indienn observatie- of opnametechnieken voor een gegevensverzameling worden 
gebruikt,, moet dit in principe aan het begin van een onderzoek aan de respondent 
wordenn medegedeeld. Uitzonderingen op deze regel zijn het gebruik van deze 
techniekenn in een openbare ruimte (winkel of straat) alsook de situatie waarin het 
vooraff  informeren van respondenten geen betrouwbare resultaten zal opleveren. 
Inn laatstgenoemde situatie behoren respondenten aan het einde van een gege-
vensverzamelingg te worden geïnformeerd en, indien ze dat wensen, van de be-
treffendee gegevens in kennis te worden gesteld. Een achteraf ingediend verzoek 
omm vernietiging van gegevens behoort te worden gerespecteerd. 

3.44 Nationale privacynormen voor  wetenschappelijk onderzoek en 
statistiek k 

Dezee paragraaf omvat een beschrijving van de nationale privacynormen voor weten-
schappelijkk onderzoek; daarbij is zoveel mogelijk een chronologische volgorde aange-
houden.. Eerst wordt ingegaan op de voorstellen van de Staatscommissie Koopmans 
zoalss neergelegd in het eindrapport (1976) van deze commissie (paragraaf 3.4.1). Ver-
volgenss zullen de vroegere en huidige algemene privacywetgeving onder de loep 
wordenn genomen (paragraaf 3.4.2 - 3.4.4). Hierna komen verschillende sectorale pri-
vacywettenn of -bepalingen aan de orde (paragraaf 3.4.5 - 3.4.7). Ten slotte wordt inge-
gaann op in relatie tot wetenschappelijk onderzoek en statistiek ontwikkelde zelfregu-
leringg (paragraaf 3.4.8). 

3.4.22 Eindrapport Staatscommissie Koopmans 

Hett proces van voorbereiding en ontwikkeling van de Nederlandse privacywetgeving 
begintt bij de instelling in 1972 van de Staatscommissie bescherming van de persoonlij-
kee levenssfeer (hierna: Staatscommissie Koopmans). Deze commissie zou via een 
grondigee studie van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met 
dee registratie van persoonsgegevens (waarvan de resultaten zijn neergelegd in een 
interim-900 en een eindrapport ) de bouwstenen aanreiken voor onze eerste privacy-
wet,, de Wet persoonsregistraties. 

Hett eindrapport van de Staatscommissie omvat naast algemene beschouwingen over 
privacybeschermingg ook beschouwingen over bijzondere onderwerpen, waaronder 

899 Zie ook de 'ESOMAR Guidline on Interviewing Children and Young People'. 
900 Staatscommissie Koopmans 1974. Het interimrapport werd mede opgesteld om een openbare 

discussiee over de in het rapport behandelde vraagstukken te bevorderen. Die discussie kwam 
goedd op gang, getuige vele schriftelijke reacties en mondeling naar voren gebrachte vragen en 
opmerkingenn van personen, organisaties en instellingen binnen en buiten de overheid. 

911 Staatscommissie Koopmans 1976. 
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wetenschappelijkk onderzoek en statistiek. In het hoofdstuk over wetenschappelijk 
onderzoekk (hieronder wordt ook statistiek begrepen) richt de Staatscommissie zich op 
dee problemen van toekomstige privacywetgeving voor de uitvoering van weten-
schappelijkk onderzoek. Ook worden door de Staatscommissie in het rapport mogelijke 
oplossingenn aangereikt. 
Persoonsgegevenss vormen bij veel wetenschappelijk onderzoek het basismateriaal. De 
doorr de Staatscommissie voorgestane opzet voor een wettelijke regeling (met een 
vergunningsplichtt voor onder andere registraties met gevoelige gegevens) betekent 
datt ook de onderzoekswereld aan vergaande voorwaarden, waaronder het aanvragen 
vann een vergunning bij de toezichthoudende autoriteit ('Registratiekamer'), zou 
moetenn voldoen. Bij de besluitvorming of een vergunning al dan niet zal worden toege-
kendd zal steeds het belang dat met de betrokken registratie wordt gediend, moeten 
wordenn afgewogen tegen de belangen van de te registreren personen en de mate 
waarinn hun persoonlijke levenssfeer in het geding is, zo redeneert de commissie in 
haarr rapport. De Staatscommissie wijst er vervolgens op dat de belangen van betrok-
kenn burgers "juist bij de registratie van persoonsgegevens ten behoeve van weten-
schappelijkk onderzoek (...) in het algemeen niet zeer groot zullen zijn. Het gaat er im-
merss dan niet om op grond van de geregistreerde gegevens ten aanzien van bepaalde 
personenn beslissingen te nemen, maar wel om uit de gegevens gevolgtrekkingen van 
minn of meer algemene aard te maken. Zodanige gevolgtrekkingen kunnen overigens 
voorr de geregistreerde wel van een zeker belang zijn, wanneer zij de vorm aannemen 
vann een uitspraak over een bepaalde groep personen". Dit laatste punt betreft echter 
hett thema van de groepsprivacy93 dat door de Staatscommissie verder buiten beschou-
wingg wordt gelaten. 
Vann belang is ook, zo stelt de Staatscommissie, dat in het kader van een afweging 
tussenn onderzoeksbelangen en privacybelangen wordt bezien of tot de persoon herleid-
baree gegevens ook echt nodig zijn voor een bepaald onderzoeksproject. Er zal in het 
algemeenn moeten worden gestreefd naar gebruik van anonieme gegevens voor 
wetenschappelijkk onderzoek en statistiek. Bevatten gegevensverzamelingen daad-
werkelijkk anonieme gegevens dan vallen zij buiten de door de commissie voorgestel-
dee wettelijke regeling.94 

Dee Staatscommissie omschrijft persoonsgegevens in haar rapport als gegevens die 
herleidbaarr zijn tot individuele natuurlijke personen. Blijkens de memorie van toelich-
tingg moet hier worden gedacht "aan ieder gegeven dat informatie kan verschaffen 
omtrentt een natuurlijke persoon. Uit [deze] (...) omschrijving vloeit voort dat het niet 
alleenn gaat om gegevens die voorkomen direct in combinatie met gegevens die een 
persoonn identificeren, zoals het geval is wanneer naast naam en adres of geboorteda-
tumm andere gegevens zijn vermeld. Ook wanneer informatie wordt vermeld omtrent 
personenn die bijvoorbeeld slechts met een nummer zijn aangeduid, is sprake van per-
soonsgegevenss in de zin van het ontwerp, indien het mogelijk is met behulp van die 
nummerss de gegevens tot een bepaalde persoon te herleiden. Dit herleiden blijf t mo-
gelijk,, ook indien daarvoor de medewerking van derden noodzakelijk is. Alleen wan-

922 Staatscommissie Koopmans 1976, deel III , hoofdstuk XV (p. 81-85). 
933 De Staatscommissie wijst in dit verband op een uitspraak van the British Association for the 

Advancementt of Science: "Al l research on individuals and groups threatens their privacy"; 
Staatscommissiee Koopmans 1976, p. 82 (citaat afkomstig uit: Does research threaten privacy or does pri-
vacyvacy threaten research, Londen 1974, p. 22). 

944 Staatscommissie Koopmans 1976, p. 82. 
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neerr iedere mogelijkheid verloren is gegaan om verband te leggen met een bepaalde 
persoon,, kan niet meer van persoonsgegevens worden gesproken".95 

Inn een aparte paragraaf besteedt de Staatscommissie aandacht aan een techniek die bij 
wetenschappelijkk gebruik van gegevens een nuttige rol zou kunnen spelen: de code-
transformatie.. In dit verband maakt de commissie onderscheid tussen 'primaire' en 
'secundaire'' registraties. Bij het eerste type registraties legt een organisatie persoons-
gegevenss vast die in verband met de doelstellingen van de registratie (bijvoorbeeld 
uitbetalingg salaris) op individuele basis worden gebruikt (de gegevens zullen daarbij 
inn het algemeen van de persoon zelf afkomstig zijn). 
Secundairee registraties hebben als doel individuele gegevens ten behoeve van weten-
schappelijkk onderzoek of ter verkrijging van beleidsinformatie te verwerken tot geac-
cumuleerdee gegevens. Dergelijke registraties ontvangen hun gegevens direct van be-
trokkenenn (steekproef onderzoek) en/of uit primaire registraties. Kenmerk van een 
secundairee registratie is dat de organisatie die deze aanlegt slechts interesse heeft in 
dee gegevens als zodanig, en niet in de persoon die daarachter staat. Bijgevolg hoeven 
inn deze registraties geen identificerende gegevens, zoals naam en adres van de be-
trokkene,, te worden opgenomen; wel bestaat behoefte aan de mogelijkheid om gege-
venss uit verschillende bronnen, die op dezelfde persoon betrekking hebben, te kun-
nenn herkennen. Hiertoe kan steeds hetzelfde nummer aan gegevens over dezelfde 
persoonn worden gehecht. De commissie noemt deze techniek 'codetransformatie'. In 
eenn registratie zijn geen identificerende, maar gecodeerde gegevens (dat wil zeggen 
informatiee gekoppeld aan een specifiek nummer) opgenomen. Informatie betreffende 
individuelee personen wordt dan via een 'transformator' (organisatie die de identifice-
rendee gegevens vervangt door een nummer) in een secundaire registratie opgeslagen. 
Omdatt het proces in verband met eventuele behoefte aan additionele informatie over 
eenn betrokkene wel omkeerbaar moet blijven,96 dient de codering zodanig te geschie-
denn dat "(...) bij dezelfde persoon steeds hetzelfde nummer behoort en omgekeerd", 
alduss de Staatscommissie. 
Al ss belangrijk voordeel van onderhavige techniek wordt aangegeven dat de privacy 
vann betrokkenen beter is gewaarborgd. Wel moet het praktisch onmogelijk zijn te 
achterhalenn welke persoon achter een getransformeerd nummer schuil gaat. Dit ver-
eistt dat de transformator vergaande technische beveiligingsmaatregelen treft. De 
staatscommissiee ziet als nadeel van codetransformatie vooral het maken van hoge 
kostenn (door bijvoorbeeld de transformator); ook zou het onderzoek enige vertraging 
kunnenn oplopen. Toch meent de commissie dat op grond van de te verwachten voor-
delenn nader onderzoek naar de codetransformatietechniek, met name gericht op de 
technischee en financieel-economische aspecten, de moeite waarde is. Betrokken par-
tijen,, waaronder de instellingen97 die over toepassing van onderhavige techniek wer-
denn geraadpleegd, zouden hiertoe het initiatief kunnen nemen. 
Dee Staatscommissie stelt ten slotte voor een bepaling in de wet op te nemen dat gege-
vensverzamelingenn waarop codetransformatie is toegepast en die uitsluitend 'getrans-
formeerde'' gegevens bevatten buiten de werkingsfeer van de wet vallen; door de 

955 Zie art. 1 concept-wetsontwerp en de toelichting hierop van de Staatscommissie op p. 117 van het 
Eindrapport. . 

966 De Staatscommissie wijst in dit verband op longitudinaal onderzoek en enquêtes, waarbij aan be-
paaldee personen nadere vragen gesteld moeten worden; Staatscommissie Koopmans 1976, p. 120. 

977 Het CBS, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Stichting Pathologisch Anatomisch 
Landelijkk Geautomatiseerd Archief. 
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Kroonn kunnen instellingen als officiële 'codetransformator' worden aangewezen.98 

Daarnaastt kunnen bij algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld ter be-
waringg van het transformatiegeheim." 

Hett hoofdstuk over wetenschappelijk onderzoek en statistiek in het eindrapport bevat 
nogg enige beschouwingen over het inzage- en correctierecht. Gegevens die zijn opge-
nomenn in registraties die uitsluitend voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek 
zijnn opgezet, zijn in de regel niet zo gerangschikt dat ze op een eenvoudige wijze tot 
eenn bepaalde persoon zijn te herleiden. Ervaringen in het buitenland hebben aange-
toondd dat uitoefening van het inzage- en het correctierecht hierdoor geen eenvoudige 
zaakk is. De Staatscommissie meent daarnaast dat betrokkenen ook geen belang heb-
benn bij uitoefening van genoemde rechten omdat de over hen vastgelegde gegevens 
niett worden gebruikt om jegens hen beslissingen te nemen. De commissie acht uit-
zonderingenn op de rechten van de betrokkene dan ook toelaatbaar mits de betreffende 
registratiee ook uitsluitend voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek wordt aan-
gewend. . 

3.4.22 Ontwerp van Wet op de persoonsregistraties (1981 ) m 

Inn 1981 werd door de regering het ontwerp van 'Wet houdende regels ter bescher-
mingg van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties' bij de 
Tweedee Kamer ingediend. Het ontwerp sloot voor wat betreft de hoofdlijnen nauw 
aann bij de voorstellen van de Staatscommissie Koopmans, doch de regering besloot op 
tall  van kleinere onderdelen wijzigingen aan te brengen.102 Over de inhoud van het 
wetsontwerpp in relatie tot wetenschappelijk onderzoek en statistiek kan het volgende 
wordenn opgemerkt. 
Dee door de Staatscommissie voorgestelde techniek van codetransformatie (zie hierbo-
ven)) werd in het wetsontwerp niet overgenomen. De regering onderbouwde die 
keuzee als volgt: "Vooreerst blijken tegen de voorgestelde uitwerking veel praktische 
bezwarenn te bestaan. Afgezien van de kosten en het tijdverlies verbonden aan de 
transformatieprocedure,, blijkt een rechtstreeks en niet-schriftelijk contact met de ge-
registreerdee personen toch in vrij veel gevallen onontbeerlijk te zijn. Het op de voor-
gesteldee wijze tussenschakelen van een transformator zou dan ook allerlei onderzoek 
ernstigg belemmeren. Daarbij komt dat de toepassing van de codetransformatie niet 
kann verhinderen, dat de gegevens soms langs andere weg op personen herleidbaar 
blijven:: de transformatie staat bijvoorbeeld een systematische vergelijking niet in de 
weg".. De regering zag bepaalde vormen van codetransformatie overigens wel als een 
mogelijkee beveiligingsmaatregel: de identiteit van betrokkenen kan hiermee op ade-
quatee wijze voor bepaalde gebruikers worden afgeschermd. De Registratiekamer zou 
eenn en ander nader moeten onderzoeken. 

988 Art. 3, eerste lid concept-wetsontwerp; zie Staatscommissie Koopmans 1976, p. 95 en p. 119-120. 
999 Art. 3, tweede lid concept-wetsontwerp; zie idem. 
1000 Staatscommissie Koopmans 1976, p. 421 e.v. {bijlage L). 
1011 Kamerstukken II1981 /82,17 207, rus. 1-3. 
1022 Kamerstukken II1981 /82,17 207, nr. 3, p. 18-19. 
1033 In de toelichting op het wetsontwerp wordt net als in het Eindrapport van Staatscommissie Koop-

manss afzonderlijke aandacht besteed aan wetenschappelijk onderzoek (zie par. 10.1 MvT, p. 46-50). 
1044 Ditzelfde geldt voor art. 3 van het concept-wetsontwerp van Staatscommissie Koopmans. 
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Doorr de regering werd wel de door de Staatscommissie gegeven omschrijving van het 
begripp persoonsgegeven gevolgd: "(...) een gegeven dat herleidbaar is tot een indivi-
duelee natuurlijke persoon". Over herleidbaarheid wordt voorts het volgende opge-
merkt:: "Het is niet eenvoudig om voor alle gevallen precies te omschrijven, wanneer 
gegevenss nog op individuele personen herleidbaar zijn. Zeker is wel dat dit niet uit-
sluitendd wordt bepaald door de aanwezigheid van enkele identificerende kenmerken, 
zoalss naam, adres, geboortedatum en dergelijke. Ook wanneer informatie wordt ver-
meldd omtrent personen die bijvoorbeeld slechts met een nummer zijn aangeduid, zal 
sprakee zijn van persoonsgegevens in de zin van het wetsontwerp, indien het mogelijk 
iss met behulp van die nummers de gegevens tot een bepaalde persoon te herleiden. 
Daarnaastt kan de herleidbaarheid voortvloeien uit de vastgelegde informatie zelf: 
indienn de gegevens bijvoorbeeld een zeer specifiek karakter hebben, kan het zijn dat 
incidenteell  of via systematische vergelijking kan worden achterhaald op wie die ge-
gevenss betrekking hebben".105 Verder blijkt uit de toelichting op het toenmalige wets-
ontwerpp dat de regering niet de opvatting van de Staatscommissie deelde dat een 
absolutee maatstaf zou moeten gelden in verband met de vraag of sprake is van een 
persoonsgegeven:: "Zou het bijvoorbeeld een onevenredige hoeveelheid tijd, geld en 
mankrachtt kosten om de identiteit van betrokkene personen te achterhalen, dan zal er 
voorr de toepassing van de wettelijke regeling van moeten worden uitgegaan dat de 
gegevenss geen persoonsgegevens zijn". 
Registratiess die voor wetenschappelijke en statistische doeleinden worden opgezet, zo 
steldee de regering in de memorie van toelichting, bevatten vaak niet op de persoon 
herleidbaree gegevens.107 Het verwijderen van direct identificerende kenmerken impli-
ceertt echter niet dat de geanonimiseerde gegevens niet meer kunnen worden aange-
merktt als persoonsgegevens in de zin van de wet. ' Pas wanneer herleiding een 
onevenredigee hoeveelheid tijd, geld en mankracht vergt, kan ervan uit worden ge-
gaann dat de gegevens geen persoonsgegevens zijn. Het gaat bij de hantering van deze 
maatstaff  "niet om toevallige omstandigheden, maar om hetgeen in de gegeven situa-
tiee redelijkerwijs mag worden verwacht. Zou daartoe ook de medewerking van een 
derdee behoren, dan zal dat voor de beoordeling van die situatie mede van belang 
ii  •• // 109 

kunnenn zijn . 

Voortss omvatte het wetsontwerp enkele versoepelingen in het belang van weten
schappelijkk onderzoek en statistiek. Een eerste versoepeling ziet op verstrekking van 
persoonsgegevenss aan derden. Deze verstrekking zou op grond van het wetsontwerp 
inn sommige gevallen (namelijk bij verstrekking van gegevens uit meldingsplichtige 
registraties)) gelegitimeerd zijn indien de betrokkene schriftelijke toestemming heeft 
gegeven.. In de memorie van toelichting wordt - in de context van wetenschappelijk 
onderzoekk en statistiek - nader ingegaan op deze bepaling.110 Het vragen van toestem
mingg zou in veel gevallen geen praktische mogelijkheid vormen, onder meer in ver
bandd met grote aantallen of het in gevaar brengen van de representativiteit van een 
onderzoek.. Daarbij worden bij een verstrekking die met voldoende waarborgen is 
omkleed,, de belangen van betrokkenen nauwelijks geraakt. In dit licht voorzag het 
wetsontwerpp in een mogelijkheid de Registratiekamer te verzoeken een machtiging te 

1055 Kamerstukken II1981 /82,17 207, nr. 3, p. 47. 
1066 Idem. 
1077 Kamerstukken II1981/82,17 207, nr. 3, p. 47. 
1088 Zie ook Gevers 1983, p . 252. 
1099 Kamerstukken II1981 /82,17 207, nr. 3, p. 47. 
1100 Kamerstukken II1981 /82,17 207, nr. 3, p. 49-50. 
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verlenenn om voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek gegevens uit een per-
soonsregistratiee te verstrekken (of opnieuw te gebruiken) of met enige andere gege-
vensverzamelingg te koppelen.111 

Naastt de mogelijkheid van een machtiging bood het wetsontwerp nog ruimte om het 
verbodd van verstrekking/koppeling van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek 
viaa algemene maatregel van bestuur op te heffen of hieromtrent nadere regels te stel-
len.. Deze mogelijkheid was bedoeld voor situaties waarin reeds bij voorbaat duide-
lij kk is dat tegen gegevensverstrekking in omschreven gevallen geen bezwaar hoeft te 
bestaan,, en het aanvragen van een machtiging voor alle betrokkenen een nodeloze 
belastingg zou zijn. 
Tenn slotte omvatte het wetsontwerp, overeenkomstig de voorstellen van Staatscom-
missiee Koopmans, mogelijkheden tot beperking van de rechten van de betrokkene 
(rechtt op kennisname, inzage, correctie en dergelijke). De regering zag hier overi-
genss een taak voor de Registratiekamer weggelegd, namelijk om erop toe te zien dat 
opp deze uitzondering terecht een beroep wordt gedaan.114 

ReactiesReacties vanuit de onderzoekswereld op het -wetsontwerp 
Dee onderzoekswereld reageerde kritisch op het wetsontwerp uit 1981. De Sociaal-
Wetenschappelijkee Raad van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten-
schappenn had een commissie ingesteld die voor het sociaal-wetenschappelijk onder-
zoekk de (te verwachten) gevolgen van het wetsontwerp in kaart moest brengen. Deze 
commissiee moest ook aangeven op welke wijze - en met behoud van privacybescher-
mingg - verantwoord sociaal-wetenschappelijk onderzoek zou kunnen worden uitge-
voerd.. De bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de commissie werden neer-
gelegdd in het werkdocument 'Privacy en sociaal-wetenschappelijk-onderzoek'. 
Dee commissie wijst in haar rapport eerst en vooral op de maatschappelijke betekenis 
vann sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Zij stelt dat "(...) te vergaande restricties 
voorr het onderzoek die bedoeld zijn om de private levenssfeer te beschermen, op pa-
radoxalee wijze het private belang kunnen schaden". Vervolgens plaatst de commissie 
inn haar rapport een aantal kritische kanttekeningen bij het wetsontwerp.116 Daarbij 
ageertt zij vooral tegen de daarin neergelegde bureaucratische verplichtingen, in het 
bijzonderr de vergunningsprocedure (deze zou gelden voor iedere onderzoeksregistra-
tiee waarin de opgenomen gegevens gedurende enige tijd herleidbaar moeten blijven) 
diee het onderzoek sterk zou kunnen vertragen. 

Eenn ander probleem dat de commissie in haar rapport signaleert is dat het wetsont-
werpp te weinig zou inspelen op het gevaar dat verstrekking van gegevens aan onder-
zoekers,, bijvoorbeeld voor een steekproef, wordt geweigerd.117 De commissie komt 

1111 Zie art. 68 wetsontwerp. De Registratiekamer heeft dan na te gaan of verstrekking van 
persoonsgegevenss daadwerkelijk nodig is, en zo ja onder welke privacyvoorwaarden deze mag 
plaatsvinden. . 

1122 Art. 39, derde lid en art. 43, vierde lid wetsontwerp. 
1133 Art. 73, eerste lid, onder a wetsontwerp. 
1144 Kamerstukken II1981/82,17 207, nr. 3, p. 49. 
1155 KNAW/SWR1984. 
1166 Zie ook Tromp 1984. 
1177 "Het gevaar bestaat dat registratiebeheerders (...) worden tot 'poortwachters', die een absolute 

machtt krijgen om sociaal-wetenschappelijk onderzoekers uit te sluiten van toegang tot informatie en 
informanten";; KNAW/ SWR 1984, p. 21. Ook De Bie signaleert dit probleem en wijst erop dat ten-
minstee één van dee principes die de ESF in 1980 formuleerde onbereikbaar wordt, namelijk het prin-
cipee dat vrijheid van onderzoek een zo ruim mogelijke toegang tot informatie betekent; De Bie 1988, 
p.30. . 
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vervolgenss met de aanbeveling te bevorderen dat het wetsontwerp zodanig wordt uit-
gewerktt (in algemene maatregelen van bestuur) "dat niet meer met een oneigenlijk 
beroepp op de bescherming van de privacy gegevens voor sociaal-wetenschappelijk 
onderzoekk geweigerd kunnen worden".118 Hoe een zodanige regel concreet zou moe-
tenn worden vormgegeven, laat de commissie in het midden. 
Tenn slotte meent de commissie dat de formulering van privacyregels net zo goed in 
handenn van de onderzoekswereld zelfs zou kunnen liggen, waarbij zij verwijst naar 
dee beroepscodes van het Nederlands Instituut voor Psychologen119 en de Nederlandse 
Sociologischee en Antropologische Vereniging120 alsook op contractbepalingen die 
beogenn de privacy van betrokkenen te beschermen.121 

3.4.33.4.3 Wet persoonsregistraties (1988)m 

Fundamentelee kritiek op wetsontwerp 17207, onder andere neergelegd in het rapport 
vann de vaste Commissie van Justitie van de Tweede Kamer,123 heeft ertoe geleid dat 
betreffendd ontwerp in oktober 1985 werd ingetrokken.124 De belangrijkste kritiek 
kwamm er op neer dat het ontwerp was gebaseerd op verouderde inzichten en nauwe-
lijk ss rekening hield met technologische ontwikkelingen. Daarenboven had de toe-
zichthouderr in het voorstel een dusdanig centrale positie, dat dit zou leiden tot ver-
gaandee bureaucratisering. Andere punten van kritiek betroffen onder meer dat de 
rechtspositiee van de betrokkene (in WPR-terminologie 'de geregistreerde') onvol-
doendee door het wetsontwerp werd versterkt en teveel zaken bij algemene maatregel 
vann bestuur moesten worden geregeld. 
Hett terrein van wetenschappelijk onderzoek en statistiek heeft in de besluitvorming 
rondd de intrekking van het wetsontwerp geen bijzondere rol gespeeld. Wel treft men 
inn het rapport van de vaste Commissie van Justitie over dit onderwerp verschillende 
opmerkingenn aan. Zo vroeg de D'66-fractie zich af of de bepalingen voor het verwer-
kenn en koppelen van gegevens voor wetenschappelijke en statistische doeleinden niet 
moestenn worden aangescherpt. Andere fracties achtten het wenselijk dat nader zou 
wordenn omschreven wat onder 'wetenschappelijke en statistische doeleinden' wordt 
begrepen. . 

InIn juli 1985 werd door de regering een aangepast en sterk vereenvoudigd ontwerp 
vann Wet houdende regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband 
mett persoonsregistraties - kortweg Wet persoonsregistraties (WPR)126 - ingediend. In 
ditt tweede wetsvoorstel lag de nadruk meer dan in het vorige ontwerp op zelfregule-
ring.. Voorts heeft de verdeling in meldings-, reglements- en vergunningsplichtige 

1188 KNAW / SWR1984, p. 22. Zie ook Van der Maas, Habbema & Hayes 1983, p. 217. 
1199 Beroepsethiek van Nederlands Instituut voor Psychologen, Amsterdam: NIP 1976. 
1200 Beroepscode van van de Nederlandse Sociologische en Antropologische Vereniging, Rotterdam: NSAV1975. 
1211 Op deze stellingname kwam de nodige kritiek. Zie bijv. Holvast die vooral wijst op de kwetsbare 

puntenn van zelfregulering en de onbekendheid van codes bij beoefenaren van de wetenschap. 
Holvastt 1984, p. 17. 

1222 Stb. 1988,665. 
1233 Kamerstukken II 1982/83,17 207, nr. 5. 
1244 Brief minister van Justitie houdende intrekking van voorstellen van wet, Kamerstukken II1985/86,17 

498,, nr. 6. 
1255 Overkleeft-Verburg 1995, p. 110; Kuitenbrouwer 1994, p. 9-10; Holvast, Ketelaar & De Bakker 1990, 

p.. 13-14. 
1266 Kamerstukken II1984/85,19 095, nrs. 1-3. 
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registratiess plaats gemaakt voor twee categorieën registraties: reglements- en mel-
dingsplichtigee registraties. Eerstgenoemde categorie bestaat uit door de (semi-)over-
heidd gehouden registraties, de tweede categorie omvat registraties in de particuliere 
sector.. Ter compensatie van het schrappen van toezicht via het vergunningensysteem 
werdd in het nieuwe ontwerp een aantal algemene (materiële) - aan persoonsregistra-
tiess te stellen - voorwaarden neergelegd. 

Hett wetsvoorstel werd uiteindelijk in 1988 aanvaard, en trad op 1 juli 1989 in werking. 
Inmiddelss is het alweer vervangen door een nieuwe regeling: de Wet bescherming 
persoonsgegevenss (zie hierna). 

Toepassingsgebied Toepassingsgebied 
Dee WPR strekte zich uit tot alle geautomatiseerde registraties en sommige niet-geau-
tomatiseerdee persoonsregistraties. Laatstgenoemde registraties vielen onder de wet 
wanneerr sprake was van een systematische toegankelijkheid, althans wanneer een 
registratiee met het oog op een doeltreffende raadpleging van de daarin opgenomen 
gegevenss systematisch was aangelegd. Buiten de reikwijdte van de wet vielen dos-
sierverzamelingenn welke alleen alfabetisch-lexicografisch toegankelijk waren (en dus 
geenn samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking heb-
bendee persoonsgegevens vormden).127 

Persoonsgegevens Persoonsgegevens 
Inn verband met de uitleg van de begrippen 'persoonsgegevens' en 'herleidbaar' werd 
hett eerdere wetsontwerp 17207 gevolgd.128 Bij persoonsgegevens moest men niet al-
leenn denken aan "(...) gegevens die een persoon identificeren, maar (...) [aan] alle 
gegevenss die met een bepaalde persoon in verband kunnen worden gebracht. Denk-
baarr is dat onder omstandigheden bepaalde gegevens, hoewel niet direct herleidbaar 
tott een persoon, door systematische vergelijking en langdurig onderzoek wel tot een 
bepaaldee persoon zouden kunnen worden herleid. Indien echter een onevenredige 
hoeveelheidd tijd, geld en mankracht nodig zou zijn om een dergelijke herleiding mo-
gelijkk te maken, dan zal er (...) van moeten worden uitgegaan dat de gegevens geen 
persoonsgegevenss (...) zijn". Tijdens de verdere behandeling van het wetsontwerp 
inn de Tweede Kamer werd aan deze omschrijving niet wezenlijks toegevoegd. 
Dee behandeling in de Eerste Kamer leverde daarentegen wel nadere aanknopings-
puntenn op. Naar aanleiding van kritiek van de CDA-fractie dat een te ruime opvatting 
vann het begrip persoonsgegevens (afbakenings)problemen kon geven, stelde de rege-
ringg dat "niet elk technisch of toevallig verband tussen een gegeven en een persoon 
(...)) voldoende [is] om dat gegeven een persoonsgegeven te doen zijn. Daarvoor is 
nodigg dat er sprake is van een verband dat, mede gelet op de strekking van het wets-

1277 Dit laatste gaf aanleiding tot commentaar van verschillende kamerfracties; Kamerstukken II1985/86, 
199 095, nr. 5, p. 9-11. Zie ook MvA, Kamerstukken II1986/87,19 095, nr. 6, p. 18-19. Ook is in de ge-
zondheidsrechtelijkee literatuur uitvoerig over deze kwestie gediscussieerd (zie o.a.Van Wersch & 
Bergkampp 1990 en reacties hierop in nrs. 3,6 en 7 van Het Ziekenhuis (1990)). In 1993 wordt door de 
Rechtbankk Utrecht geoordeeld dat "het niet voor de hand ligt om het (...) begrip 'persoonsregistratie' 
inn art. 1 WPR restrictief te interpreteren. Dit ligt besloten in de bedoeling van de WPR om de geregi-
streerdenn in hun persoonlijke levenssfeer (...) bescherming te bieden"; zie ook Computerrecht 1993, p. 
259-263,, m. nt. J.M.A. Berkvens en TvGR 1994/26, m. nt. J.C.J. Dute. 

1288 XamerefuJbtCTif/1984/85,19 095,nr.3,p.35. 
1299 Holvast wijst op een aantal onduidelijkheden rond deze (ruime) omschrijving; Holvast 1996, p. 54-

55. . 
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voorstel,, rechtens relevant kan worden geacht". De regering doelde hier niet alleen 
opp de gebruikelijke personalia, maar op alle gegevens die omtrent een bepaalde per-
soonn informatie kunnen verschaffen, waaronder feitelijke of waarderende gegevens 
overr eigenschappen, opvattingen of gedragingen van een persoon alsmede gegevens 
diee de neerslag vormen van een genomen beslissing. Deze gegevens hebben gemeen-
schappelijkk dat zij bepalend kunnen zijn voor de wijze waarop de betrokken persoon 
inn het maatschappelijk verkeer worden beoordeeld of behandeld. 

Inn de vroegere WPR waren twee bepalingen opgenomen die bijzondere regels omvat-
tenn voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek: art. 11, tweede lid en art. 33 WPR. 
Art.Art. 11, tweede lid regelde het verstrekken van gegevens aan derden (volgens art. 1 
WPRR een persoon of instantie buiten de organisatie van de houder). De hoofdregel 
luiddee dat uit een persoonsregistratie alleen gegevens aan derden worden verstrekt 
"(...)) voor zover zulks voortvloeit uit het doel van de registratie, wordt vereist inge-
volgee wettelijk voorschrift of geschiedt met toestemming van de geregistreerde".131 

Volgenss de regering vormde het toestemmingsvereiste de hoofdregel.1 In die geval-
lenn waarin het onmogelijk of uitermate onpraktisch was om aan alle betrokkenen toe-
stemmingg te vragen, kon een beroep worden gedaan op de in art. 11, tweede lid WPR 
neergelegdee uitzondering. Als voorbeeldsituaties werden in de memorie van toelich-
tingg genoemd onderzoek waarbij gegevens nodig zijn van een groot aantal betrokke-
nen,, een op een bepaalde wijze samengestelde steekproef of situaties waarin snel op-
tredenn noodzakelijk is en het vooraf vragen van toestemming tot onaanvaardbare 
vertragingenn van het onderzoek zou leiden.1 De uitzonderingsbepaling bood in 
dergelijkee situaties de mogelijkheid persoonsgegevens op verzoek aan een derde voor 
wetenschappelijkk onderzoek of statistiek1 te verstrekken mits de persoonlijke levens-
sfeerr van de betrokkenen daardoor niet onevenredig zou worden geschaad.135 Of 
sprakee was van 'onevenredige schade' hing mede af van "(...) de aard van de gege-
venss en de beschikbare mogelijkheden om op andere wijze in de bestaande informa-
tiebehoeftee te voorzien".136 Wanneer een ambts- of beroepsgeheim of een wettelijke 
plichtt tot geheimhouding in het geding was, kon op de uitzonderingsbepaling geen 
beroepp worden gedaan. 

1300 Kamerstukken I1987/88,19 095, nr. 2b, p. 1. 
1311 Voor verstrekking van gegevens uit overheidsregistraties aan instanties met een publiekrechtelijke 

taakk gold (ex art. 18, derde lid WPR) een soepelere regeling. Dit was in principe toegestaan voor zo-
verr deze organisaties persoonsgegevens nodig hadden voor de uitvoering van hun taak en de per-
soonlijkee levenssfeer van betrokkenen daardoor niet onevenredig werd geschaad. 

1322 Tenzij sprake is van een doelverstrekking of wettelijk voorschrift. Kamerstukken II 1986/87, 19 095, 
nr.. 6, p. 52. 

1333 Idem. 
1344 Deze begrippen werden tijdens de parlementaire behandeling van de WPR niet nader toegelicht; 

Holvastt 1982, p. 2851-25. 
1355 Door (toenmalig) kamerlid A. van Es werd voorafgaand aan de behandeling van het wetsvoorstel in 

dee Tweede Kamer een amendement ingediend om onderhavige uitzonderingsbepaling aanzienlijk 
aann te scherpen. Voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek zouden uitsluitend na toestemming 
vann de betrokkene gegevens mogen worden verstrekt (Amendement van 2 september 1987, Kamer-
stukkenstukken II1986/87,19 095, nr. 18). De minister van Justitie stelde echter in zijn reactie dit een veel te 
vergaandee beperking van wetenschappelijk onderzoek te vinden (Handelingen II 1987/88, p. 98-
5048). . 

1366 Kamerstukken II1986/87, 19 095, nr. 6, p. 52. Andere elementen die hierbij een rol kunnen spelen, 
zijn:: aard en doel van het onderzoek en de kwaliteitswaarborgen met betrekking tot de uitvoering 
ervan;; Vuijsje 1992, p. 25. 
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Terr toelichting op art. 11, tweede lid merkte de regering op dat wetenschappelijk on-
derzoekk en statistiek "(...) in de regel leiden tot niet op de persoon herleidbare resul-
taten,, zodat de eventuele bezwaren tegen gegevensverstrekking hier over het alge-
meenn geringer zullen zijn. Bovendien zijn personen die zich met deze werkzaamhe-
denn bezighouden, veelal onderworpen aan gedragsregels die mede strekken tot be-
schermingg van de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerden". Bestond enige 
twijfell  of aan deze privacyvoorwaarde kon worden voldaan, dan zou volgens de rege-
ringg toch toestemming aan betrokkenen moeten worden gevraagd, voor zover dit 
althanss uit praktisch oogpunt doenlijk was.138 

Viaa art. 33 WPR voorzag de WPR in een uitzondering op de rechten van de betrok-
kenee bij registraties aangelegd voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Een der-
gelijkee uitzondering was reeds door de Staatscommissie voorgesteld en werd ook 
internationaall  (zie het Verdrag van Straatsburg) aanvaard. De rechten van de betrok-
kenee konden buiten toepassing worden gelaten wanneer sprake was van een per-
soonsregistratiee uitsluitend gericht op wetenschappelijk onderzoek, en voor zover de 
uitkomstenn van het onderzoek niet meer tot individuele personen herleidbaar zijn. De 
regeringg redeneerde dat de betrokkene in deze situatie geen belang heeft bij inzage en 
correctiee omdat diens gegevens na bewerking niet langer naar hem verwijzen en bo-
vendienn niet worden gebruikt om beslissingen jegens hem te nemen.139 Indien weten-
schappelijkk onderzoek wèl zou leiden tot uitkomsten die tot een individuele persoon 
herleidbaarr zijn (als voorbeeld werd contemporain-historisch onderzoek genoemd) 
heeftt de betrokkene wel belang bij uitoefening van genoemde rechten en moet hem de 
aanspraakk daarop ook worden toegekend.140 

BesluitBesluit gevoelige gegevens141 

Registratiee van gevoelige gegevens werd onder de WPR geregeld door het Besluit 
gevoeligee gegevens.142 Dit besluit heeft indertijd lang op zich laten wachten. Terwijl 
hett binnen een jaar na inwerkingtreding van de WPR (voor 1 juli 1990) gereed had 
moetenn zijn (om te worden gevolgd door een wetsvoorstel), werd het uiteindelijk pas 
opp 19 februari 1993 vastgesteld en trad het op 1 juni 1993 in werking. De bescherming 
diee het Besluit bood, werd enerzijds gerealiseerd via gedetailleerde bepalingen per 
categoriee van gevoelige gegevens en anderzijds door een algemene bepaling (art. 8, de 
zogenaamdee 'restbepaling') met uiteenlopende afwegingscriteria voor de gevallen die 
niett door de specifieke voorschriften werden bestreken. Op grond van art. 8 konden 
gevoeligee gegevens worden geregistreerd indien de andere artikelen daarvoor niet als 
legitimatiee konden worden ingeroepen. 
Art.Art. 8, eerste lid, onder e Besluit gevoelige gegevens regelde de opneming van gevoelige 
gegevenss in registraties welke uitsluitend voor wetenschappelijk onderzoek en statis-
tiekk zijn aangelegd. Die opneming was op basis van deze bepaling alleen toegestaan 
wanneerr die gegevens voor een bepaald onderzoek of een bepaalde statistiek noodza-

1377 Kamerstukken II1986/87,19 095, nr. 6, p. 52. 
1388 Kamerstukken II1985/86,19 095, nr. 3, p. 40. 
1399 Kamerstukken II1984/85,19 095, nr. 3, p. 28. 
1400 De regering verwijst in dit kader naar art. 9 Verdrag van Straatsburg. 
1411 Besluit van 19 februari 1993, Stb. 1993,158. 
1422 In de toelichting op de WPR stelde de regering dat de in art. 7 genoemde categorieën gegevens 

(waaronderr medische en psychologische gegevens) een bijzondere plaats innemen omdat zij de 
privacyy vanwege hun aard diepgaand kunnen raken en omdat aan de registratie van deze gege-
venss in het maatschappelijk verkeer bijzondere risico's zijn verbonden. Kamerstukken II1984/85, 
199 095, nr. 3, p. 38. 
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keiijkk waren. Bovendien mocht opneming van een bepaalde categorie gevoelige gege-
venss niet reeds op grond van één van de andere artikelen van het Besluit verboden 
zijn.. Voorts gold dat de gegevens in een registratie mochten zijn opgenomen voor 
zoverr en zolang noodzakelijk in het licht van de (wetenschappelijke) doelstelling; 
zodraa het belang van de gegevens voor het onderzoek niet meer aanwezig was, 
moestenn ze worden verwijderd of geanonimiseerd. 

BesluitBesluit genormeerde vrijstelling** 
Inn het Besluit genormeerde vrijstelling werden onder de WPR bepaaldee soorten veel-
voorkomendee registraties vrijgesteld van de reglements- of meldingsplicht. Art. 18 
omvattee een vrijstellingsregeling voor persoonsregistraties gehouden voor weten-
schappelijkee en statistische doeleinden die uitsluitend gegevens bevatten van door 
henn te onderzoeken of onderzochte personen, en die korte tijd later weer werden op-
geheven.. Uit deze registraties mochten geen gegevens aan derden worden verstrekt,1 

enn identificerende gegevens moesten (met uitzondering van geslacht, woonplaats, 
geboortejaar)) uiterlijk zes maanden nadat de persoonsgegevens waren verzameld, 
wordenn verwijderd. 
Art.Art. 21 bood dispensatie voor registraties die uitsluitend voor communicatie benodig-
dee gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, 
adres,, postcode, woonplaats, functie, zakelijk adres, telefoonnummer en bank- en 
girorekeningnummerr en soortgelijke aanduidingen) bevatten. Uit opneming van deze 
gegevenss in een registratie mochten geen gevoelige gegevens voortvloeien. 

ReactiesReacties vanuit de onderzoekswereld op de WPR 
Dee gevolgen van de WPR voor de wetenschapsbeoefening zijn niet onbesproken ge-
bleven.1466 Vuijsje heeft in opdracht van het ministerie van Onderwijs en Wetenschap-
penn een studie verricht naar mogelijke problemen die wetenschappelijk onderzoekers 
inn hun werk ondervonden als gevolg van de bestaande wet- en regelgeving op het 
gebiedd van de persoonlijke levenssfeer.147 Deze studie was in de eerste plaats gericht 
opp sociaal-wetenschappelijk en sociaal-medisch onderzoek. In het naar aanleiding van 
dezee studie verschenen rapport werd door de auteur een aantal problemen in verband 
mett de WPR aangestipt. Zo bestond er in algemene zin kritiek op de praktijk van zelf-
reguleringg door houders van registraties: het was moeilijk wegwijs te worden in een 
'wirwar'' van reglementen; daarenboven bleken reglementen soms strenger dan de 
wett zelf.148 

Eenn ander punt van kritiek betrof de gegevensverzameling. De uit hoofde van de 
WPRR aan de houder opgelegde verantwoordelijkheden leidden, aldus de onderzoe-
kers,, tot een zekere terughoudendheid voor wat betreft verstrekking van gegevens 
aann derden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. De houder was immers 
verantwoordelijkk voor het verdere gebruik van persoonsgegevens. Dit zou het 

1433 Nota van toelichting bij Besluit gevoelige gegevens (Stb. 1993,158), p. 27. 
1444 Besluit van 2 januari 1990, Stb. 1990,16. 
1455 In deze registratie mogen geen andere gegevens zijn opgenomen dan: naam, voornamen, voorlet-

ters,, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en bank-
enn girorekeningnummer; een informatieloos administratienummer; en andere dan voormelde ge-
gevenss die ten behoeve van een bepaald onderzoek of statistiek zijn verkregen. 

1466 Zie o.a. Mastboom 1992, p. 7-11; Cramer 1991, p. 135 e.v.. 
1477 Vuijsje 1992. 
1488 Vuijsje, p. 27-28. 
1499 Idem, p. 28-29. 
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weigerenn van gegevensverstrekking (met een beroep op privacybescherming) in de 
handd werken. 
Mett het oog op deze problematiek was door de Sociaal-Wetenschappelijk Raad tijdens 
dee parlementaire behandeling van de WPR al voorgesteld in het kader van gegevens-
verstrekkingg voor wetenschappelijk onderzoek meer garanties voor onderzoekers in 
tee bouwen. De Raad achtte het wenselijk in de wet vast te leggen dat een weigering 
gegevenss voor wetenschappelijke en statistische doeleinden te verstrekken met 
'zwaarwegendee gronden' zou moeten worden omkleed. De regering wees dit voorstel 
vann de hand, omdat het niet in de lij n van het wetsvoorstel zou liggen in een ver-
plichtingg tot medewerking dan wel bijzondere motiveringsplicht te voorzien.151 

Voortss blijkt uit het rapport van Vuijsje dat onderzoekers moeite hadden met de ad-
ministratievee verplichtingen die aan opslag van herleidbare gegevens werden gesteld. 
Weliswaarr kon men op grond van art. 18 Besluit genormeerde vrijstelling van deze 
verplichtingenn worden vrijgesteld indien de personalia na voltooiing van het onder-
zoekk (na uiterlijk zes maanden) werden vernietigd, doch daarmee zou dan voorgoed 
dee mogelijkheid zijn verkeken longitudinaal onderzoek uit te voeren. 

3.4.43.4.4 Wet bescherm ing persoonsgegevens152 

Err zijn twee redenen aan te geven waarom de WPR ingrijpende wijzigingen moest 
ondergaan.. In de eerste plaats was uit evaluatieonderzoek gebleken dat op verschil-
lendee onderdelen aanpassing van de WPR noodzakelijk was.53 In de tweede plaats 
gaff  de (in paragraaf 3.3.1 besproken) privacyrichtlijn van de Europese Unie aanleiding 
tott substantiële wijzigingen. 
Dee Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) sluit aan bij het oorspronkelijke be-
schermingsniveauu van de WPR voor zover dat spoort met de ruimte die de privacy-
richtlij nn laat en voorzover evaluatiestudies naar aanleiding van de WPR geen aanwij-
zingenn hebben opgeleverd voor afwijkende regels. Ook het centrale uitgangspunt dat 
nochh de handelingsvrijheid van degene die persoonsgegevens verwerkt, noch het 
rechtt op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene in abstracto 
zwaarderr weegt, bleef gehandhaafd.154 Als in een concreet geval beide belangen drei-
genn te botsen, dient een belangenafweging plaats te vinden waarbij rekening moet 
wordenn gehouden met de (grondwettelijke) waarde van het recht op bescherming van 
dee persoonlijke levenssfeer, aldus de regering. De WBP beoogt voor deze afweging 
hett nodige instrumentarium aan te reiken in de zin dat zij de daarbij te hanteren crite-
riaa aangeeft, of in een enkel geval, zoals bij gevoelige gegevens, zelf de afweging 
maakt. . 

1500 Idem, p. 30 en 33. In Privacy en Registratie wordt door Dronkers uitvoerig ingegaan op misbruik 
vann het privacyargument. Zie Dronkers 1986, p. 10-12; Holvast 1986b, p. 14. Zie ook het in 1997 uit-
gebrachtee rapport van de Commissie Kordes waarin dit probleem eveneens wordt gesignaleerd; Com-
missiee Kordes 1997, p. 13. 

1511 Kamerstukken II1986/87,19 095, nr. 6, p. 51. 
1522 Stb. 2000,302. 
1533 De juridische evaluatie werd uitgevoerd door G. Overkleeft-Verburg (Overkleeft-Verburg 1995)en 

dee sociaal-wetenschappelijke evaluatie o.l.v. van J.E.J. Prins (Prins 1995). 
1544 'Informationele zelfbeschikking' wordt thans niet in Nederland erkend, doch dit sluit verder-

gaandee beïnvloeding van het Duitse recht (alwaar dit beginsel wel is erkend) niet uit; Kamerstuk-
kenken Il 1997/98,25 892, nr. 3, p. 9-10. 

1555 Het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel dienen daarbij een belangrijke rol te spelen. Idem, 
p.9. . 
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Toepassingsbereik Toepassingsbereik 
Eenn fundamenteel verschil tussen de WPR en de WBP is dat niet langer wordt aange-
grepenn bij het begrip 'persoonsregistraties' - een technologie-afhankelijk begrip -
maarr bij 'gegevensverwerking' - een neutraal begrip, dat niet zozeer is gericht op de 
techniekk die wordt gebruikt als wel op de feitelijke handelingen die met de gegevens 
wordenn verricht. Een dergelijke benadering sluit beter aan bij de realiteit van de hui-
digee netwerkvorming. Daarmee is de reikwijdte van de WBP in vergelijking met die 
vann de WPR aanzienlijk verruimd: voor zover sprake is van (geheel of gedeeltelijk) 
geautomatiseerdee verwerking van persoonsgegevens is voor de toepasselijkheid van 
dee wet niet langer noodzakelijk dat deze gegevens in een persoonsregistratie zijn of 
wordenn opgenomen. Het begrip gegevensverwerking omvat het gehele proces dat een 
gegevenn doormaakt en is in de WBP omschreven als "elke bewerking of elk geheel 
vann bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het 
verzamelen,, vastleggen, ordenen, bewaren, uitwerken, wijzigen, opvragen, raadple-
gen,, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding door middel 
vann doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, sa-
menbrengen,, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of 
vernietigenn van gegevens". Zo is ook de fase van het verzamelen/ verkrijgen van per-
soonsgegevenss onder de werkingssfeer van de wet gebracht. 

Voortss is de WBP van toepassing op niet geautomatiseerde verwerking van persoons-
gegevenss voor zover die gegevens in een bestand zijn opgenomen dan wel bestemd 
zijnn daarin te worden opgenomen. Aan het begrip 'bestand' wordt dezelfde betekenis 
toegekendd als aan het begrip 'persoonsregistratie' zoals dat gold onder de WPR.156 

Persoonsgegevens Persoonsgegevens 
Persoonsgegevenss worden in de WBP omschreven als "gegevens die betrekking heb-
benn op een identificeerbare of geïdentificeerde, individuele natuurlijke persoon". 
Dezee definitie stemt overeen met de omschrijving van dit begrip in de EG-privacy-
richtlij nn en het Verdrag van Straatsburg, en de toelichting erop sluit aan bij de uitleg 
vann het begrip persoonsgegevens onder de WPR. 
Persoonsgegevenss hebben betrekking op een persoon. Of gegevens informatie bevat-
tenn over een persoon hangt enerzijds af van de aard van de gegevens, en anderzijds 
vann de context waarin de gegevens worden verwerkt. Zo zijn feitelijke of waarderen-
dee gegevens over eigenschappen, opvattingen of gedragingen van een persoon aan te 
merkenn als persoonsgegevens; dit geldt ook voor gegevens die mede bepalend zijn 
voorr de wijze waarop de betrokkene in het maatschappelijk verkeer wordt beoordeeld 
off  behandeld. 
Persoonsgegevenss hebben voorts betrekking op individuen die identificeerbaar zijn. 
Daarvann is in ieder geval sprake als 'direct identificerende gegevens' worden ver-
werkt;; aan de hand van dergelijke gegevens kan de identiteit van een persoon zonder 
veell  omwegen worden vastgesteld.17 Bij verwerking van 'indirect identificerende 
gegevens'' moeten daarentegen stappen worden gezet om de betreffende gegevens 
mett een bepaalde persoon in verband te kunnen brengen. Ook deze gegevens kunnen 
onderr omstandigheden, bijvoorbeeld door koppeling of vergelijking met andere be-
schikbaree gegevens, worden herleid tot een persoon.158 Men denke aan gegevens die 

1566 Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 53. 
1577 Direct identificerende gegevens zijn (in combinatie met elkaar) dermate uniek dat de bijbehorende 

persoonn in brede kring kan worden geïdentificeerd (bijv. naam, adres, geboortedatum, maar ook bi-
ometrischee gegevens zoals stem, vingerafdruk of DNA-profiel). 

1588 Zie ook Registratiekamer 1993, p. 9-10. Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 50. 
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zijnn ontdaan van direct identificerende gegevens, maar die via een combinatie met 
anderee gegevens (zoals een lijst met beroepen of aan identiteiten gerelateerde num-
mers)) terug te voeren zijn tot individuen. Indien voor de daadwerkelijke herleiding 
vann gegevens tot individuele personen een onevenredige of disproportionele hoe-
veelheidd tijd of mankracht nodig is, kan van herleidbaarheid in de zin van de WBP 
niett meer worden gesproken. Bij de beoordeling van dit laatste spelen aard van de 
gegevenss en de mogelijkheden die de Verantwoordelijke'1 heeft om de gegevens te 
herleidenn een belangrijke rol. Er dient in beginsel te worden uitgegaan van een rede-
lij kk toegeruste verantwoordelijke, doch eventueel aanwezige extra expertise en facili-
teitenn kunnen onder omstandigheden meewegen.160 In verband met het voortschrijden 
vann de IT moet in het oog worden gehouden dat wat voorheen nog kon worden be-
schouwdd als een onevenredige inspanning, naar de huidige stand van de techniek 
somss niet meer als zodanig is aan te merken. 
Eenn gegeven is geen persoonsgegeven (meer) indien doeltreffende maatregelen zijn 
getroffenn zodat daadwerkelijke identificatie wordt uitgesloten. Een voorbeeld is code-
ringg van gegevens in combinatie met nadere bewerkingen of bijzondere besluitvor-
mingsprocedures.. Er bestaan onvoldoende feitelijke mogelijkheden om tot identifica-
tiee over te gaan indien degene die de code heeft opgesteld (en beheert) is onderwor-
penn aan een geheimhoudingsplicht die in de praktijk daadwerkelijk wordt gehand-
haafd.1622 De feitelijke situatie en niet de juridische constructie is in dit verband bepa-
lend.. Waarborgen om daadwerkelijke identificatie via codering en gegevensbewer-
kingg tegen te gaan, kunnen zijn opgenomen in een gedragscode of als voorwaarden 
geldenn in de contractuele sfeer. Wanneer kan worden vastgesteld dat dergelijke regels 
mett zorg zijn vastgesteld en ook in de praktijk worden nageleefd, kan worden aange-
nomenn dat de WBP niet van toepassing is, ook "{•••) al zou niet geheel zijn uitgesloten 
datt op enigerlei wijze toch herkenning van individuele personen plaatsvindt". 

Hieronderr worden de voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek relevante WBP-
bepalingenn besproken. 

-- Art. 9 lid 3 (verdere verwerking van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek) 
Verderee verwerking van eenmaal verzamelde persoonsgegevens mag niet onverenig
baarr zijn met het oorspronkelijke doel waarvoor de gegevens werden verzameld. 
Voorr verwerking van gegevens voor wetenschappelijk, statistisch of historisch onder
zoekk is een aparte voorziening getroffen. Overigens ontbrak een dergelijke voorzie
ningg nog in het aanvankelijke concept-voorstel WBP (september 1996). Op advies van 
dee toenmalige Registratiekamer is deze alsnog in art. 9 opgenomen.164 

1599 Onder 'verantwoordelijke' (deze term is in de plaats gekomen van het begrip 'houder' van de WPR) 
wordtt verstaan "de natuurlijke persoon of rechtspersoon die of het bestuursorgaan dat, alleen of te
zamenn met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast
stelt". . 

1600 Zo zal bijv. een instituut als het CBS eerder in staat moeten zijn gegevens te herleiden dan een 
individuelee onderzoeker; Kamerstukken II  1997/98,25 892, nr. 3, p. 49; Registratiekamer 1993, p. 9-10. 

1611 Zoals aggregatie, d.w.z. het verminderen van het onderscheidend vermogen van de gegevens. 
1622 Is de code zonder veel moeite of met eenvoudige omzeiling van waarborgen door de verantwoorde

lijkee te verkrijgen dan is sprake van identificeerbare gegevens; Kamerstukken II  1997/98,25 892, nr. 3, 
p.49. . 

1633 Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 50. 
1644 De Registratiekamer oordeelde in haar advies over de WBP dat onvoldoende uitvoering was 

gegevenn aan de tekst van de EG-privacyrichtlijn, nu daarin (in art. 6, eerste lid, onder b) expliciet 
konn worden gelezen dat verdere verwerking voor wetenschappelijk onderzoek niet als onvere-
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Gebruikk van persoonsgegevens voor wetenschappelijke doeleinden wordt op grond 
vann art. 9, derde lid niet als onverenigbaar (met de oorspronkelijke doeleinden) be-
schouwdd mits de verantwoordelijke (degene die doel en middelen van de gegevens-
verwerkingg vaststelt) voldoende voorzieningen treft om te verzekeren dat de verdere 
verwerkingg uitsluitend geschiedt ten behoeve van genoemde doeleinden. Volgens 
dee toelichting op de WBP kan worden gedacht aan maatregelen die zowel juridisch 
vann aard zijn (gedragscode; overeenkomst) als organisatorisch of technisch. Is 
sprakee van technische maatregelen dan zullen deze - indien sprake is van een mel-
dingsplichtt op grond van art. 27 WBP - in de melding moeten worden omschreven. 
Verderee verwerking van gevoelige gegevens voor wetenschappelijke, statistische of 
historischee doeleinden is alleen verenigbaar met de oorspronkelijke doelstelling in-
dienn aanvullende eisen worden nageleefd. De regering verwijst naar de in art. 23, 
tweedee lid WBP opgenomen eisen (zie hierna).167 

Dee regering besluit de (algemene) toelichting op 'verenigbaar gebruik' met de opmer-
kingg dat "het derde lid (...) niet van toepassing [is] indien het resultaat van de ver-
werkingg niet op personen herleidbare informatie betreft. De statistische informatie 
magg in dat geval voor allerlei (andere) doelen worden gebruikt, dus bijvoorbeeld ook 
voorr markering-doeleinden (niet zijnde direct marketing)".168 Deze opmerking is ech-
terr moeilijk te plaatsen in het licht van de hieraan voorafgaande beschouwingen. 
Daaruitt is immers af te leiden dat wetenschappelijk en statistisch gebruik van per-
soonsgegevenss (dat in de regel leidt tot niet herleidbare uitkomsten) verenigbaar is 
mett het oorspronkelijke gebruik onder de beperkende voorwaarden van art. 9, derde 
li dd en eventueel art. 23, tweede lid. 

Tijdenss de parlementaire behandeling is nog discussie gevoerd over de exacte reik-
wijdtee van art. 9, derde lid (en de andere bepalingen waarin de gebruiksdoelen 'we-
tenschappelijkk onderzoek' en 'statistiek' worden genoemd). Door de leden van de 
PvdA-fractiee werd voorgesteld in de wet onderscheid te maken tussen zuiver weten-
schappelijkk onderzoek en commercieel gefinancierd onderzoek (zoals bijvoorbeeld 
marktonderzoek,, beleidsonderzoek en door de industrie gesponsord klinisch genees-
middelenonderzoek).. Alleen eerstgenoemde categorie van onderzoek zou onder de 
bijzonderee norm van art. 9, derde lid mogen vallen.169 De regering wees het PvdA-
voorstell  van de hand, omdat in haar ogen niet alleen voor zuiver of fundamenteel 
onderzoek,, maar voor alle wetenschappelijk onderzoek minder strikte regels behoren 
tee gelden. Er valt, aldus de regering, niet op voorhand aan te geven dat het algemeen 
belangg van wetenschappelijk onderzoek op 'non-profit' basis groter is dan van com-

nigbaarr met de oorspronkelijke doeleinden wordt beschouwd, mits de lidstaten passende waar* 
borgenn treffen. Hierbij kon, aldus de Registratiekamer, worden gedacht aan het beginsel van 
'functionelee scheiding' tussen toepassing en onderzoek, zoals verwoord in overweging 29 van de 
consideranss van de EG-privacyrichtlijn; Registratiekamer 1997a, p. 55. 

1655 Overigens kan een geheimhoudingsplicht dan nog wel aan de (verdere) verwerking van 
persoonsgegevenss voor onderzoek of statistiek in de weg staan; zie art. 9, vierde lid WBP. 

1666 Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 92-93. 
1677 Hoe gevoeliger het gegeven, hoe minder snel mag worden aangenomen dat sprake is van verenig-

baarr gebruik. Kamerstukken II1997/98, 25 892, nr. 3, p. 90 en p. 93. Gelijksoortige overwegingen 
zijnn te vinden in de nota van toelichting op het onder de WPR vigerende Besluit gevoelige gege-
vens.. Hierin stelde de regering onder andere dat er bij verstrekking van gevoelige gegevens eer-
derr aanleiding is (dan bij niet-gevoelige gegevens) deze te weigeren wegens onevenredige schade 
aann de persoonlijke levenssfeer; Stb. 1993,158, p. 5-6. 

1688 Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 92-93. 
1699 Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 5, p. 11. 
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mercieell  wetenschappelijk onderzoek en dientengevolge in het kader van de door de 
WBPP voorgeschreven afweging tot andere resultaten zou moeten leiden. Los daarvan 
iss het maken van onderscheid russen genoemde categorieën niet goed mogelijk en is 
bedoeldd onderscheid ook niet in de EG-privacyrichtlijn van de Europese Unie opge-

170 0 

nomen. . 
Tijdenss de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is 
nogmaalss gediscussieerd over de term historische, wetenschappelijke en statistische 
doeleindenn in art. 9 WBP. Vanuit het parlement rees de vraag of onder historisch, 
statistischh of wetenschappelijk onderzoek ook marktonderzoek valt. Zou dit het geval 
zijn,, dan worden deze begrippen nogal opgerekt, zo werd door (sommige leden van) 
dee Tweede Kamer gesteld. De minister stelde daarop echter dat bijvoorbeeld ook 
marktonderzoekk tot de genoemde doeleinden (in het bijzonder statistische doelein-
den)) kan worden gerekend: in het kader van de vraag of sprake is van verwerking 
vann gegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden is bepa-
lendd of het resultaat van het onderzoek persoonsgegevens bevat.171 

-- Art. 10 lid 2 (bewaring van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek) 
Hett betreft hier wederom een bijzondere regeling voor wetenschappelijk onderzoek 
enn statistiek, nu in het kader van het bewaren van persoonsgegevens die oorspronke-
lij kk voor andere dan historische, statistische en wetenschappelijke doeleinden zijn 
verzameldd en verwerkt. Art. 10, tweede lid laat langere bewaring voor onderzoek toe, 
mitss de verantwoordelijke de nodige voorzieningen treft om te verzekeren dat de 
gegevenss uitsluitend voor die doelstelling worden aangewend (zie hiervoor). 
Inn de oorspronkelijke in 1996 gepubliceerde concept-tekst WBP was nog sprake van 
eenn andere waarborg, namelijk melding bij het College bescherming persoonsgege-
venss (CBP). Het was echter diezelfde instantie die adviseerde in art. 10, tweede lid 
aansluitingg te zoeken bij art. 9, derde lid, en het principe van functionele scheiding 
ookk in geval van langere bewaring voor onderzoek of statistiek als passende waarborg 
opp te nemen.172 Dit advies is - zo blijkt uit de huidige wettekst - opgevolgd. 
Dee memorie van toelichting geeft wederom aan dat een aangescherpt regime geldt 
voorr het langer bewaren van gevoelige gegevens voor onderhavige doeleinden. n Bij 
invullingg van dat striktere regime moet wederom aansluiting worden gezocht bij de 
inn art. 23, tweede lid WBP neergelegde voorwaarden. 

-- Art. 23 lid 2 (opheffing verwerkingsverbod bij wetenschappelijk onderzoek) 
Voorr verwerking van gevoelige of bijzondere gegevens (godsdienst, ras, gezondheid, 
seksuelee leven et cetera.) gelden stringentere regels conform de in de EG-privacy-
richtlij nn neergelegde principes. Verwerking van dergelijke gegevens is verboden tenzij 
datt bij wet is bepaald. De WBP omvat een aantal bepalingen die per categorie bijzon-
deree gegevens een ontheffing verlenen. Art. 23 vormt de algemene restbepaling. In 
dezee bepaling is (in het tweede lid) een specifieke ontheffing opgenomen in het be-
langg van gegevensverwerking ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statis-
tiek.. Hierop kan een beroep worden gedaan wanneer is gebleken dat het vragen van 
uitdrukkelijkee toestemming voor de verwerking van gevoelige gegevens onmoge-

1700 Kamerstukken II1998/99,25 892, nr. 6, p. 18. 
1711 Kamerstukken II1998/99,25 892, nr. 8, p. 1 
1722 Registratiekamer 1997a, p. 58. 
1733 Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 96. 
1744 Zie art. 23, eerste lid, onder a. Toestemming van de betrokkene is alleen rechtsgeldig indien 

sprakee is van een vrije, specifieke op informatieberustende wilsuiting (art. 1, onder i WBP). 
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lij kk blijkt of een onevenredige inspanning kost (art. 23, tweede lid, onder c). Wanneer 
laatstgenoemdee situatie aan de orde is, wordt in de memorie van toelichting niet aan-
gegeven.. Door de regering wordt slechts gesteld dat bij de formulering van deze 
voorwaardee aansluiting is gezocht bij art. 34, vierde lid WBP. 
Laatstgenoemdee bepaling vormt een uitzondering op de informatieplicht in het geval 
mededelingg van informatie aan de betrokkene onmogelijk blijkt of een onevenredige 
inspanningg kost. In de memorie van toelichting met betrekking tot art. 34 WBP licht 
dee regering deze uitzondering als volgt toe: "Het is niet altijd mogelijk de betrokkene 
tee achterhalen. Ook zijn er gevallen waarin het theoretisch mogelijk zou zijn om de 
betrokkenee op de hoogte te stellen, maar waarbij de vereiste inspanning in geen ver-
houdingg staat tot het doel dat daarmee wordt gediend. De vraag of er sprake is van 
eenn 'onevenredige inspanning' is mede afhankelijk van bijvoorbeeld de mate waarin 
anderee wegen openstaan om de betrokkenen op adequate wijze van informatie te 
voorzienn en het medium waarvan mag worden aangenomen dat het de betrokkene 
voorr een groot deel bereikt. Indien het naleven van de informatieplicht een onevenre-
digee inspanning zou vergen, kan worden afgezien van de informatieverstrekking aan 
dee betrokkene (...). In dat geval moet er echter zijn voorzien in compenserende waar-

175 5 

borgen.""  De toelichting op art. 34 verwijst vervolgens naar art. 44 WBP dat een 
specifiekee uitzondering omvat op de informatieplicht bij gegevensverwerking ten 
behoevee van wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Blijkens de toelichting op 
laatstgenoemdee bepaling wordt informering van betrokkenen bij secundaire gege-
vensverzamelingg ten behoeve van onderzoek en statistiek in de regel als een oneven-
redigee inspanning (in de zin van art. 11, tweede lid privacyrichtlijn) beschouwd en 
kann dit derhalve (onder nadere voorwaarden) achterwege worden gelaten (zie 
hierna). . 
Anderee voorwaarden ex art. 23, tweede lid zijn dat het onderzoek een algemeen be-
langg dient, de verwerking van de gegevens voor het betreffende onderzoek of de be-
treffendee statistiek noodzakelijk is en bij de uitvoering is voorzien in zodanige 
waarborgenn dat de persoonlijke levenssfeer niet onevenredig wordt geschaad. Bij het 
treffenn van privacybeschermende maatregelen kan blijkens de memorie van toelich-
tingg worden gedacht aan voorschriften met betrekking tot de toegang van gegevens, 
geheimhoudingg en presentatie van de uitkomsten van het onderzoek. Het criterium 
daarbijj  is dat de persoonlijke levenssfeer niet onevenredig mag worden geschaad. 
Dee in art. 23, tweede lid opgenomen voorwaarden zijn, zoals hiervoor werd aangege-
ven,, ook relevant in het geval - oorspronkelijk niet voor onderzoek of statistiek ver-
zameldee - gevoelige gegevens in een latere fase voor historische, statistische of weten-
schappelijkee doeleinden verder worden verwerkt of langer worden bewaard. 
Dee regering merkt verder op dat gegevens ook een gevoelig karakter kunnen krijgen 
(alss ze dat in beginsel niet hebben), bijvoorbeeld indien met behulp van in beginsel 
niett gevoelige gegevens (geboorteplaats en nationaliteitsgegevens) statistisch onder-
zoekk naar de integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving wordt uitge-
voerd.. Deze gegevens krijgen door aard en doel van het gebruik een gevoelig karakter 
enn komen daarmee onder het bereik van art. 23, tweede lid te vallen. 

1755 Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 155-156. 
1766 Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 172. 
1777 Deze voorwaarde is ontleend aan art. 8, eerste lid, onder e Besluit gevoelige gegevens dat gold 

onderr de WPR. Hieruit vloeit voort dat gegevens voor zover en zolang noodzakelijk voor onderzoek 
mogenn worden verwerkt. 

1788 Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 127. 
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Tenn slotte zij vermeld dat het verwerkingsverbod voor gevoelige gegevens niet via 
art.. 23, tweede lid kan worden opgeheven indien het gaat om wetenschappelijk on-
derzoekk met gegevens die zijn vergaard en geregistreerd in de context van een ge-
neeskundigee behandelingsovereenkomst. In die situatie vervalt het verbod wanneer 
dee in de artikelen 7: 457 en 458 BW neergelegde voorwaarden worden nageleefd (zie 
hoofdstukk 4, paragraaf 4.4.4); deze bepalingen gelden als 'lex specialis' ten opzichte 
vann art. 23, tweede lid. De regering geeft aan dat deze specifieke regeling haar 
grondslagg vindt in het bijzondere karakter van de verhouding tussen arts en patiënt. 

-- Art. 44 lid 1 (uitzondering informatieplicht/ rechten van de betrokkene bij wetenschappelijk 
onderzoek) onderzoek) 
Ookk wanneer persoonsgegevens niet rechtstreeks bij de betrokkenee worden verkregen 
geldtt in beginsel een informatieplicht: betrokkenen moeten worden geïnformeerd 
overr de doeleinden en andere aspecten van de gegevensverwerking op het moment 
vann vastlegging van de gegevens of uiterlijk (wanneer de gegevens bestemd zijn om 
aann derden te worden verstrekt) op het moment van eerste verstrekking (art. 34, eer-
stee lid WBP). Bij wetenschappelijk onderzoek en statistiek levert informering van be-
trokkenenn echter in de meeste gevallen een onevenredige inspanning op. Daarom is 
inn art. 44, eerste lid WBP bepaald dat het informeren van betrokkenen achterwege 
magg worden gelaten mits sprake is van gegevensverwerking door instellingen of 
dienstenn voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek en de nodige voorzieningen 
zijnn getroffen om te verzekeren dat de gegevens uitsluitend voor statistische of weten-
schappelijkee doeleinden worden gebruikt. Onder dezelfde condities mag een verzoek 
tott inzage of correctie van de betrokkene worden geweigerd. De regering meent dat er 
onderr bovengenoemde omstandigheden geen sprake is van gevaar voor inbreuken op 
dee persoonlijke levenssfeer: de te treffen voorzieningen beogen te voorkomen dat 
gebruikk wordt (of kan worden) gemaakt van de gegevens over individuele perso-
nen.1822 Wanneer niet kan worden voldaan aan de in art. 44, eerste lid neergelegde 
voorwaardenn (bijvoorbeeld in het geval betrokkenen toch benaderd moeten worden 
omm aanvullende informatie te verzamelen) herleven de rechten op informatie en ken-
nisneming. . 

Tenn slotte zij opgemerkt dat de regering aanvankelijk - in art. 44 van het concept-
voorstell  WBP uit 1996 - als belangrijkste voorwaarde bij beperking van de rechten 
vann de betrokkene had opgenomen dat de gegevens binnen zes maanden na verkrij-
gingg moeten worden vernietigd. Het was wederom de Registratiekamer, die zich af-
vroegg of deze voorwaarde wel toereikend was en in de praktijk geen onnodige beper-
kingenn voor onderzoek en statistiek zou opleveren, en die voorstelde om (net als in de 
artikelenn 9 en 10) het beginsel van functionele scheiding als voorwaarde op te ne-

183 3 

men. . 
Vann de informatieplicht kan overigens ook op basis van art. 34, vijfde lid worden af-
geweken,, namelijk in het geval registratie of verstrekking plaatsvindt ingevolge een 

1799 De in art. 23, tweede lid neergelegde voorwaarden zijn overigens wel grotendeels aan art. 458 BW 
ontleend.. Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 126. 

1800 In de MvT wordt expliciet verwezen naar art. 11, tweede lid en art. 13, tweede lid EG-
privacyrichtlijn. . 

1811 Onduidelijk is of ook individuele onderzoekers een beroep kunnen doen op art. 44 WBP. Zou dit 
niett het geval zijn dan rijst de vraag of zij wel een beroep kunnen doen op de algemene uitzonde-
ringg op de rechten van de betrokkene ex art. 34, vierde lid WBP. 

1822 Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 172-173. 
1833 Registratiekamer 1997a, p. 98-99. 
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wettelijkk voorschrift. Ter illustratie kan worden gewezen op het CBS dat op grond van 
dee Wet op het Centraal bureau voor de statistiek gebruik maakt van persoonsgege-
venss van het Rijk. In dit geval dient de verantwoordelijke de betrokkene op diens ver-
zoekzoek te informeren over het wettelijk voorschrift dat tot de vastlegging of verstrekking 
vann hem betreffende gegevens heeft geleid. 

-- Art. 44 lid 2 (uitzondering informatieplicht bij archiefbescheiden) 
Dezee bepaling omvat een uitzondering op de informatieplicht bij archiefbescheiden, 
diee na selectie behoudenswaardig worden geacht, met name om redenen van rechts-
vinding,, wetenschap en cultuurhistorie, en dientengevolge zijn overgebracht naar een 
archiefbewaarplaats.. Selectie van de archiefbescheiden en overbrenging ervan ge-
schiedtt ingevolge de artikelen 12 en 13 van de Archiefwet (1995). Nakoming van de 
informatieplichtt (in de zin van art. 34 WBP) wordt bij archiefbescheiden die zich be-
vindenn in een archiefbewaarplaats in redelijkheid niet mogelijk geacht vanwege de 
grotee hoeveelheden geselecteerde bescheiden. De regering rechtvaardigt deze uitzon-
deringg met het argument dat de burger in hoofdlijnen geacht kan worden op de 
hoogtee te zijn van de aanwezigheid van zijn gegevens in archiefbestanden en van het 
feitt dat overheidsorganen de onder hen rustende berustende archiefbescheiden na ver-
loopp van tijd overbrengen naar archiefbewaarplaatsen. Daarbij is van belang, zo merkt 
dee regering op, dat de Archiefwet reeds zelf een procedure omvat die erop is gericht 
belanghebbendenn te informeren omtrent de wijze waarop de overheid met haar 
archiefbescheidenn zal omgaan. Hierbij moet worden gedacht aan de opstelling van 
zogenaamdee concept-selectielijsten (een systematische opsomming van de categorieën 
archiefbescheiden,, waarbij is aangegeven welke bescheiden voor overbrenging naar 
hett archief zijn geselecteerd), die - alvorens ze worden vastgesteld - door de burger 
kunnenn worden ingezien. Zijn de betreffende bescheiden nog niet overgebracht naar 
archiefbewaarplaatsenn dan geldt onderhavige uitzondering op de informatieplicht 
niet. . 

VrijstellingsbesluitVrijstellingsbesluit WBP 
Opp grond van art. 27 WBP moeten verwerkingen van persoonsgegevens tijdig worden 
gemeldd bij het CBP of een betrokken functionaris voor de gegevensbescherming die 
voorr de betrokken organisaties werkzaam is. Art. 29 WPB opent de mogelijkheid om 
viaa algemene maatregel van bestuur te regelen dat sommige verwerkingen van per-
soonsgegevenss van deze meldingsplicht zijn vrijgesteld. Onder het regime van de 
WPRR gold reeds een systeem van vrijstellingen - in verband met de toen geldende 
reglements-- en meldingsplicht. 
Uitgangspuntt bij vrijstelling van verwerkingen van de meldingsplicht is dat een groot 
aantall  eenvoudige en/of veelvoorkomende verwerkingen mag worden vrijgesteld, 
omdatt (zo luidt de tekst van art. 18, tweede lid EG-privacyrichtlijn) een inbreuk op de 
rechtenn en vrijheden van betrokkenen bij dergelijke verwerkingen onwaarschijnlijk is. 

-- Art. 30 (vrijstelling meldingsplicht bij wetenschappelijk onderzoek)18S 

Doorr de regering is in de eerste plaats voorzien in een specifieke vrijstelling van ver-
werkingenn met persoonsgegevens door onderzoeksinstellingen of -diensten ten be-
hoevee van wetenschappelijk onderzoek of statistiek (art. 30 Vrijstellingsbesluit). Be-
halvee voor communicatie benodigde gegevens (naam, voornamen, adres, postcode, en 

1844 Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 173. 
1855 Stb. 2001,250. 
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dergelijke)) mogen ook een informatieloos administratienummer (zoals een code) en 
anderee verkregen persoonsgegevens worden verwerkt. Op dit punt omvat het Vrij -
stellingsbesluitt in feite geen beperkingen. Wel zijn er enkele restricties bij verstrekking 
vann gegevens aan derden en geldt de voorwaarde dat de communicatiegegevens (met 
uitzonderingg van geslacht, woonplaats en geboortejaar) uiterlijk zes maanden nadat 
dee gegevens zijn verkregen, worden verwijderd. Of de resterende onderzoeksgege-
venss nog herleidbaar zijn in de zin van art. 1, onder a WBP hangt af van de aanwezig-
heidd van kenmerken die indirecte identificatie mogelijk maken. Dat laatste betekent 
evenwell  niet dat de meldingsplicht voor de verantwoordelijke herleeft. 

Inn de tweede plaats is voorzien in een vrijstellingsmogelijkheid voor verwerkingen 
diee uitsluitend een archiefbestemming hebben (art. 29 Vrijstellingsbesluit) en waarbij 
hett archiveren geschiedt voor het verrichten van wetenschappelijk, statistisch of histo-
rischh onderzoek (of voor archiefbeheer of het behandelen van geschillen). Verdere 
voorwaardenn zijn dat geen andere gegevens worden verwerkt dan de gegevens die 
deell  uitmaken van de archiefbescheiden, de gegevens alleen aan wetenschappelijk 
onderzoekerss (of archiefbeheerders dan wel personen belast met geschillenbehande-
ling)) worden verstrekt en de gegevens worden verwijderd zodra zij hun belang voor 
dee archiefbestemming hebben verloren. 

3.4.53.4.5 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens187 

Dee gemeentelijke basisadministratie vormt van oudsher een belangrijke bron van 
administratievee persoonsgegevens voor de publiekrechtelijke sector.1 Daarnaast kan 
zijj  evenwel ook voor anderen, zoals wetenschappelijk onderzoekers of onderzoeksbu-
reaus,, een bruikbare informatiebron zijn, bijvoorbeeld voor het trekken van steek-
proevenn en het opstellen van statistieken.189 Begin jaren tachtig bleek dat de gemeente-
lijk ee bevolkingsadministratie aan een (eerste) modernisering toe was. Dat heeft toen-
tertijdd geleid tot nieuwe regels voor de omgang met bevolkingsgegevens, neergelegd 
inn de Wet gemeentelijke basisadministraties persoonsgegevens (Wet GBA). Een be-
langrijkk kenmerk van deze wet is dat inhoud en vorm van het GBA-gegevenspakket 
doorr de centrale overheid wordt vastgesteld, terwijl de verantwoordelijkheid voor 
verzameling,, beheer en verstrekking van de gegevens bij de gemeenten ligt (decentra-
lee opzet). Tegelijkertijd is via een uitvoeringsregeling (Logisch Ontwerp GBA) ge-
waarborgdd dat gegevensuitwisseling tussen gemeentelijke aolrrunistraties ongestoord 
kann plaatsvinden. Recentelijk zijn in de Wet GBA en het Besluit GBA enkele wijzigin-
genn aangebracht die samenhangen met de implementatie van de EG-privacyricht-
. . .. 190 

lijn . . 
Inn het licht van recente IT-ontwikkelingen is de GBA opnieuw aan een modernise-
ringsoperatiee toe. Het in maart 2001 gepresenteerde rapport van de commissie Snellen 
'GBAA in de toekomst. Gemeentelijke Basis Administratie persoonsgegevens als spil 
voorr toekomstige identiteits-irifrastructuur' draagt de bouwstenen aan voor een op 

1866 Stb. 2001, 250, p. 68. 
1877 Stb. 2002,191 (tekst van de Wet GBA, zoals deze met ingang van 1 januari 2002 luidt). 
1888 Men denke aan de sociale dienst, de belastingdienst, het CBS e.d.; deze instanties zijn in wettelijke 

terminologiee 'afnemers' van GBA-gegevens. 
1899 Holvast 1995, p. 7. 
1900 Kamerstukken II 1998/99,26 410, nr. 1-3. 
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'webtechnologie'' gebaseerde bevolkingsadrninistratie.15 Vooralsnog lijken de 
moderniseringsplannen,, in het bijzonder het realiseren van een 'on line' GBA, geen ge-
volgenn te hebben voor de huidige regels in de Wet GBA en het Besluit GBA inzake 
wetenschappelijkk onderzoek en statistiek. 

Hieronderr wordt ingegaan op de relevante bepaling uit de Wet GBA en het (daarop 
gebaseerde)) Besluit GBA.192 

-- Art. 109 Wet GBA (gegevensverstrekking voor wetenschappelijk onderzoek) 
Opp grond van art. 109, eerste lid Wet GBA is verstrekking van bevolkingsgegevens 
tenn behoeve van wetenschappelijke, statistische of historische doeleinden toegestaan 
voorzoverr "(...) de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt ge-
schaadd en door de ontvanger van de persoonsgegevens de nodige voorzieningen zijn 
getroffenn ten einde te verzekeren dat de verdere verwerking uitsluitend geschiedt ten 
behoevee van deze specifieke doeleinden". Dat laatste betekent dat verwerking van 
voorr onderzoeksdoeleinden verkregen gegevens in geen geval mag leiden tot het ne-
menn van maatregelen of besluiten jegens een bepaalde persoon, kortom dat sprake 
dientt te zijn van 'functionele scheiding' tussen toepassing en onderzoek. 
Inn de toelichting op art. 109 Wet GBA wordt voorts aangegeven dat het bij verstrek-
kingg van gegevens voor onderzoek gaat om een verstrekkingenregime dat zich onder-
scheidtt van andere verstrekkingenregimes - zoals verstrekking aan afnemers en der-
den.. Ter uitwerking van dit regime kunnen bij of krachtens algemene maatregel van 
bestuurr (AMvB) nadere regels worden gesteld. 
Hiernaastt omvat art. 109 (in het tweede tot en met het vierde lid) bepalingen met be-
trekkingg tot de verstrekking van gegevens aan het CBS. Het CBS maakt op basis van 
art.. 109, vierde lid ook aanspraak op levering van gegevens die niet in de basisadmi-
nistratiee zijn opgenomen, doch die de ambtenaar van de burgerlijke stand ingevolge 
bijj  AMvB te stellen regels aan het college van burgemeester en wethouders verschaft 
tenn behoeve van het CBS. 

-- Art. 67 Besluit GBA (gegevensverstrekking voor wetenschappelijk onderzoek) 
Hett (in art. 67 Besluit GBA neergelegde) regime voor gegevensverstrekking ten be-
hoevee van onderzoeksdoeleinden heeft lang op zich laten wachten. De mogelijkheid 
vann nadere normstelling bij AMvB bestond al vele jaren,194 doch de bewuste regeling 
kwamm pas in 2001 tot stand.1 -
Opp grond van art. 67 Besluit GBA is verstrekking van gegevens voor historische, sta-
tistischee of wetenschappelijk doeleinden toegestaan indien: het verzoek afkomstig is 
vann een instelling (bedoeld in art. 2 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek),, een onderzoeksafdeling van een bestuursorgaan of een onderzoeksbu-

1911 Snellen e.a. 2001; Ploem 2002a, p. 28-29. 
1922 Stb. 2001, 391. Besluit van 23 augustus 2001, houdende wijziging van het Besluit GBA o.a. in 

verbandd met de EG-privacyrichtlijn. 
1933 De eerste voorwaarde (geen onevenredige schade aan de persoonlijke levenssfeer) is destijds - in 

aansluitingg op art. 11, tweede lid WPR - in art. 109 Wet GBA opgenomen. De tweede voorwaarde 
(hett treffen van noodzakelijke voorzieningen door de ontvanger) vloeit voort uit de EG-privacy-
richtlijn.richtlijn. Kamerstukken II1998/99,26 410, nr. 3, p. 23. 

1944 Op de mogelijkheid van nadere normstelling (en de noodzaak van benutting ervan) is gewezen 
doorr o.a. Holvast 1995, p. 7; Commissie Kordes 1997, p. 19-20 en p. 37 en p. 41; Ploem 2002b, p. 69 
enn p.101. 

1955 Bij de opstelling van deze regeling heeft het rapport van de Commissie Kordes uit 1997 (zie ook 
paragraaff  3.4.8) een belangrijke rol gespeeld. Stb. 2001,391, p. 18-19. 
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reau;; het beoogde onderzoek een algemeen belang dient; verzameling van de beno-
digdee gegevens noodzakelijk is; de onderzoeker kan aantonen dat waarborgen zijn 
getroffenn met het oog op functionele scheiding tussen toepassing en onderzoek als-
medee ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer; en de gegevens alleen in gea-
nonimiseerdee vorm aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij de ingeschre-
venee uitdrukkelijk met de voorgenomen openbaarmaking heeft ingestemd. 
Hett tweede en derde lid van het Besluit bieden onderzoekers de mogelijkheid, wan-
neerr behoefte bestaat aan systematische gegevensverstrekking uit de GBA, deze door 
dee verantwoordelijke minister te laten autoriseren. De minister vaardigt een dergelijk 
autorisatiebesluitt slechts uit indien een onderzoeksbureau of -instelling heeft aange-
toondd dat een systematische verstrekking voor een goede uitvoering van het onder-
zoekk noodzakelijk is, aan de hierboven genoemde voorwaarden is voldaan en het CBP 
overr het verzoek is gehoord. In de toelichting op het besluit worden als voorbeelden 
genoemdd (omvangrijke) verstrekkingen uit de GBA ten behoeve van langdurig (lees: 
longitudinaal)) onderzoek.1 

Tenn slotte bepaalt art. 67, vierde lid dat gegevensverstrekking uit de GBA en het ves-
tigingsregisterr aan het CBS geschiedt overeenkomstig hetgeen bij of krachtens de Wet 
GBAA is bepaald ten aanzien van buitengemeentelijke afnemers. 

3.4.63.4.6 Wet politieregisters™ 

Dee Wet politieregisters (Wet pol) en het daarop gebaseerde Besluit politieregisters 
(Besluitt pol) l fungeren kort gezegd als de privacywet voor de omgang met in het 
kaderr van de uitvoering van de politietaak geregistreerde persoonsgegevens. Ter uit-
voeringg van enkele bepalingen van de Wet pol is het Besluit pol tot stand gekomen. 
Mett betrekking tot wetenschappelijk onderzoek en statistiek zijn de artikelen 18 en 15 
vann het daarop gebaseerde besluit van belang. 

-- Art. 18 Wet pol (gegevensverstrekking voor wetenschappelijk onderzoek) 
Inn art. 18 (vierde lid) is bepaald dat "bij algemene maatregel van bestuur (...) regels 
[worden]]  gesteld omtrent het verstrekken van gegevens uit een politieregister ten 
behoevee van wetenschappelijk onderzoek en statistiek, met dien verstande dat de 
resultatenn daarvan geen persoonsgegevens mogen bevatten". Deze regels zijn terug te 
vindenn in art. 15 (lid 1-5) Besluit pol. 

-- Art. 15 Besluit pol (gegevensverstrekking voor wetenschappelijk onderzoek) 
Uitgangspuntt voor een verstrekking van persoonsgegevens ten behoeve van onder-
zoekk of statistiek is dat hiervoor een machtiging moet zijn verkregen van de minister 
vann Justitie (wanneer het relevante register is aangelegd voor de uitvoering van een 
taakk onder het gezag van de officier van justitie) of de burgemeester (indien de gege-
venss zijn vastgelegd voor de uitvoering van een taak onder het gezag van de burge-
meester).. Een dergelijke machtiging mag alleen worden afgegeven indien het onder-
zoekk een algemeen belang dient, niet zonder desbetreffende gegevens kan worden 

1966 Bij ieder concreet verzoek om gegevenslevering moet worden beoordeeld of de onderzoeker valt 
onderr één van de op dit terrein geldende regelingen of is aangesloten bij een overkoepelende or-
ganisatiee voor historisch, statistisch of wetenschappelijk onderzoek. Stb. 2001,391, p. 19. 

1977 Stb. 2001, 391, p. 19. 
1988 Stb. 1990,414. 
1999 Stb. 1991,56. 
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uitgevoerd2000 en de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig 
wordtt geschaad. Ten laatste mag het politie-apparaat met dergelijke gegevensver-
strekkingenn niet onnodig worden belast. Bovengenoemde voorwaarden gelden niet 
voorr 'in-house' onderzoek en statistiek (in art. 15, vierde lid wordt gesproken van 
internee bedrijfsstatistiek). De beheerder van de registers kan aan personen werkzaam 
binnenn het politie-apparaat (in art. 15, vierde lid) een machtiging tot gegevensver-
strekkingg verlenen, mits de privacy van de betrokkenen daardoor niet onevenredig 
wordtt geschaad. 
Rechtstreeksee benadering van betrokkenen door een onderzoeker is in beginsel niet 
toegestaan,, behoudens de situatie dat de minister of burgemeester hiervoor via de 
eerderr genoemde machtiging expliciete toestemming heeft gegeven (deze mogen di-
rectee benadering alleen autoriseren indien dit gelet op de doelstelling van het onder-
zoekk onvermijdelijk is). 
Aann (te verlenen) machtigingen kunnen voorschriften worden verbonden en beper-
kingenn worden gesteld (art. 15, vijfde lid). 

3.4.73.4.7 Wet op het Centraal bureau voor de statistiek™1 

Gegevensbestandenn van het CBS vormen een belangrijke informatiebron voor weten-
schappelijkk onderzoek. Sinds 1996, de vroegere Wet op het Centraal bureau en de 
Centralee commissie voor de statistiek (Wet CBS/CCS) trad toen in werking, heeft 
hett CBS formeel de bevoegdheid CBS-gegevens onder strikte condities beschikbaar te 
stellenn voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek, zulks in afwijking van de ge-
heimhoudingsplicht.2033 Laatstgenoemde plicht houdt in dat het CBS de gegevens, die 
hett in het kader van zijn taakuitoefening204 heeft ontvangen, uitsluitend voor statisti-
schee doeleinden gebruikt, niet aan anderen verstrekt (dan degenen die belast zijn met 
dee uitvoering van deze taak) en zodanig openbaar maakt dat daaraan geen 'herken-
baree gegevens'205 over een afzonderlijke persoon, onderneming, instelling of afzonder-
lij kk huishouden kunnen worden ontleend (tenzij er een gegronde reden is om aan te 
nemenn dat bij betrokkenen geen bedenkingen tegen openbaarmaking bestaan). 
Tweee belangrijke veranderingen - de communautaire context en de herinrichting van 
dee statistische gegevensverzamelingen en productieprocessen - alsmede het feit dat 
hett CBS zelf een ontwikkeling heeft doorgemaakt, hebben ertoe geleid dat in 2002 een 
nieuww voorstel van Wet op het Centraal bureau voor de statistiek (Wet CBS) door de 
regeringg werd ingediend. Het wetsvoorstel is inmiddels door het parlement aanvaard 
enn trad op 3 januari 2004 in werking. In de nieuwe wet worden met name aan de 

2000 Blijkens de toelichting op art. 15 wordt in het kader van de vraag of, en zo ja, in hoeverre 
verstrekkingverstrekking van persoonsgegevens nodig is, nagegaan in hoeverre op hetzelfde terrein soortge-
lij kk onderzoek is verricht en of het om serieus (opgezet) onderzoek gaat; zie Stb. 1991,56, p. 29. 

2011 Stb. 2003,516. 
2022 Stb. 1996,258. 
2033 Zie art. 11 Wet CBS/CCS; zie ook het gelijkluidende art. 37 in het nieuwe wetsvoorstel CBS. 
2044 Wettelijke taak van het CBS is het verrichten van statistisch onderzoek ten behoeve van praktijk, 

beleidd en wetenschap en het openbaar maken van op dit onderzoek gebaseerde statistieken; zie art. 
33 Wet CBS/CSS. 

2055 In de MvT van de Wet CBS/CSS werd indertijd ingegaan op dit begrip. Omdat herleiding van 
individuelee gegevens, bijv. door combinatie met niet-CBS-bestanden, nooit helemaal is uit te sluiten, 
werdd bewust voor de term 'herkenbare' i.p.v. 'herleidbare' gegevens gekozen. Kamerstukken II 
1993/94,233 576, nr. 3, p. 19. Zie ook Kamerstukken II2001 /02,28 277, nr. 3, p. 36. 

2066 Stb. 2003,551. 
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'directeur-generaall  van de statistiek' (hierna: de directeur-generaal) verschillende 
takenn en verantwoordelijkheden toegekend. Voor wat betreft de in het kader van deze 
studiee relevante wetsbepalingen - te weten de artikelen 41 en 42 Wet CBS - was aan-
vankelijkk geen sprake van grote wijzigingen. De regering redeneerde dat deze bepa-
lingenn door wetenschappelijk onderzoekers die er gebruik van maken, worden ge-
waardeerd.. De regering wijst in dit verband op de resultaten van evaluaties van het 
Wetenschappelijkk Statistisch Agentschap (deze organisatie is ondergebracht bij NWO 
enn bemiddelt bij de beschikbaarstelling van enquêtegegevens van het CBS voor soci-
aal-wetenschappelijkk onderzoek) en Cerem, het instituut dat tezamen met het CBS een 
aantall  gegevens van bedrijven voor economisch-wetenschappelijk onderzoek be-
schikbaarr stelt. 
Tijdenss de behandeling van het wetsontwerp CBS (voorjaar 2003) verschenen niette-
minn verontrustende berichten in de opiniebladen over een restrictief verstrekkingen-
beleidd van het CBS en de daardoor veroorzaakte belemmering van medisch-weten-
schappelijkk onderzoek.208 Het betrof hier overigens niet de zogenaamde microdatabe-
standen,, maar het door het CBS beheerde doodsoorzakenregister. Deze problematiek 
vormdee voor kamerlid Blok aanleiding een amendement in te dienen op het 
wetsvoorstell  dat uiteindelijk met ruime meerderheid van stemmen in de Tweede Ka-
merr werd aangenomen. Thans omvat de nieuwe Wet CBS art. 42a, dat de verstrekking 
vann doodsoorzaken voor wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de volksge-
zondheidd regelt. Deze bepaling wordt, aangezien het een specifieke norm betreft in-
zakee medisch-wetenschappelijk onderzoek, in hoofdstuk 4 (paragraaf 4.4.5) bespro-
ken.. De bepalingen inzake wetenschappelijk onderzoek en statistiek in algemene zin 
(art.. 39, art. 41 en art. 42) komen hieronder aan de orde. 

-- Art. 39 (gegevensverstrekking voor communautaire statistieken) 
Voorr de productie van specifieke communautaire statistieken verstrekt de directeur-
generaall  in afwijking van zijn geheimhoudingsplicht gegevens aan communautaire en 
nationalee instanties voor de statistiek binnen de Europese Unie.1 Bij elke andere 
verstrekkingg aan communautaire en nationale instanties van de EU-lidstaten dient de 
directeur-generaall  zich ervan te vergewissen dat alle administratieve, technische en 
organisatorischee maatregelen zijn genomen die voor een adequate bescherming van 
vertrouwelijkee gegevens en voor het voorkomen van onrechtmatige openbaarmaking 
off  niet-statistisch gebruik noodzakelijk zijn. 

-- Art. 41/42 (gegevensverstrekking voor wetenschappelijk onderzoek) 
Dee directeur-generaal kan in afwijking van de geheimhoudingsplicht besluiten dat -
opp verzoek - voor statistisch of wetenschappelijk onderzoek een verzameling van 
gegevens,, met betrekking waartoe passende maatregelen zijn genomen om herken-
ningg van afzonderlijke huishoudens, ondernemingen of instellingen te voorkomen 
(zogenaamdee microdatabestanden), wordt verstrekt aan een dienst, organisatie of 
instellingg voor wetenschappelijk of statistisch onderzoek. Tot de afnemers behoren 
(alduss art. 41, tweede lid) universiteiten in de zin van de Wet op het hoger onderwijs 
enn wetenschappelijk onderzoek, bij wet ingestelde organisaties of instellingen voor 

2077 Kamerstukken II2001 /02,28 277, nr. 3, p. 23-24. 
2088 Van den Broek 2003; Algra 2003. 
2099 Kamerstukken II2001 /02,28 277, nr. 10. 
2100 Deze bepaling sluit aan op verordening (EG) nr. 322/97 welke beoogt de productie van 

communautairee statistieken op programmatische wijze te laten verlopen t.b.v. ondersteuning van 
communautairr beleid. 
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wetenschappelijkk onderzoek (men denke aan TNO en NWO ), bij of krachtens wet 
ingesteldee planbureaus, communautaire en nationale instanties voor de statistiek van 
dee EU-lidstaten en onderzoeksafdelingen van rninisteries en andere diensten, organi-
satiess en instellingen (voor zover daartoe instemming is verleend door de Centrale 
commissiee voor de statistiek). 
Eenn verzoek tot gegevensverstrekking wordt op grond van art. 42 slechts ingewilligd 
indienn naar het oordeel van de directeur-generaal de verstrekking daadwerkelijk 
plaatsvindtt ten behoeve van wetenschappelijke of statistische doeleinden en voldoen-
dee maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat gegevens voor andere doeleinden 
dann wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt. De memorie van toelichting geeft 
aann dat - wordt een verzoek tot gegevensverstrekking gehonoreerd - een overeen-
komstt (contract) wordt gesloten met de afnemer van de gegevens, waarin deze en 
anderee condities (zoals beveiliging van de bestanden, het verbod van derdenverstrek-
kingg en koppeling aan andere bestanden) worden vastgelegd.211 Tevens wordt hierin 
vastgelegdd dat de concept-publicatie (ter controle op herleidbaarheid) aan het CBS 
wordtt voorgelegd. Omdat de voorwaarden niet in art. 42 zelf worden opgesomd, is 
ruimtee voor een flexibele invulling ervan door de directeur-generaal. 

3.4.83.4.8 Zelfregulering 

Sindss (en voorafgaand aan) de inwerkingtreding van de WPR werden verschillende 
privacygedragscodess op het terrein van wetenschappelijk onderzoek en statistiek 
ontwikkeld.. Sommige zijn recentelijk aan de nieuwe WBP aangepast. Hieronder wor-
denn de relevante codes (zoveel mogelijk chronologisch) besproken. 

aa Beroepscode NSA V/ Beroepscode NS V 

Ruimm voor de inwerkingtreding van de privacywetgeving in Nederland gold reeds 
eenn beroepscode voor het sociaal-wetenschappelijk onderzoek.212 De eerste beroeps-
codee voor sociaal-wetenschappelijk onderzoekers dateert uit 1961 en werd opgesteld 
doorr de toenmalige Vereniging van Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoekers. Omdat 
dezee eerste code onvoldoende effect had, werd - mede tegen de achtergrond van de 
zichh ontwikkelende privacydiscussie in de jaren zeventig (rond de Volkstelling van 
1971)) - door prof. Steigenga het initiatief genomen tot instelling van een werkgroep 
'Sociaal-Wetenschappelijkk Onderzoek en Privacy'. Deze werkgroep richtte zich in 
eerstee instantie op het vraagstuk van een evenwichtige regulering van privacy en het 
belangg van sociaal onderzoek, maar haar werk resulteerde uiteindelijk in een nieuwe 
codee voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Er verschenen meerdere ontwerpen 
vann de code waarbij ten slotte werd gekozen voor een raamwerk van principes op 
basiss waarvan door onderzoekers tot een verantwoorde afweging kon worden geko-
men.. Ook was in de code voorzien in een Kamer van Toezicht, welke signalerend, 
adviserend,, toetsend en innoverend moest optreden.213 In deze vorm diende de 
beroepscodee vooral het vertrouwen van de bevolking in het enquête- of bevragingson-
derzoek,, dat na de volkstelling van 1971 aanzienlijk was afgenomen, te herstellen. De 

2111 Kamerstukken II2001/02, 28 277, nr. 3, p. 38-39. 
2122 Sterk geeft een overzicht van de ontwikkelingen rond deze code; Sterk 1982, p. 13-14. 
2133 Deze Kamer van Toezicht is er nooit gekomen; idem, p. 14. 
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Dee definitieve beroepscode werd vastgesteld tijdens de ledenvergadering van de Ne-
derlandsee Sociologische en Antropologische Vereniging op 18 december 1975. 
Inn de jaren tachtig ontstond binnen de sociaal-wetenschappelijke wereld discussie 
overr de beroepscode. Een groot deel van de sociaal-wetenschappelijk onderzoekers 
leekk de code als waardevol te beschouwen (zij vormde een duidelijk oriëntatiekader 
voorr het professioneel gedrag van sociaal-wetenschappelijk onderzoeker en voor zijn 
relatiee met objecten, gebruikers en opdrachtgevers van onderzoek)/14 doch sommige 
onderzoekerss waren van opvatting dat de waarde van de code voor de onderzoeks-
praktijkk sterk gerelativeerd moest worden. Niet alleen zou de beroepscode nauwelijks 
bekendheidd genieten onder sociologische en antropologische onderzoekers,215 ook op 
dee inhoud was het nodige aan te merken. Zo zou de code niet meer dan een raam-
werkk van principes vormen, terwijl behoefte bestond aan een gedetailleerdere rege-
ling.. Toen eenmaal de WPR in werking was getreden, gold ook het argument dat de 
codee niet langer in overeenstemming was met de in deze wet neergelegde normen. 

Pass in de jaren negentig werd het initiatief genomen om de code te moderniseren. De 
Nederlandsee Sociologische Vereniging (NSV) publiceerde in 1996 een concept-her-
zienee code,217 welke uiteindelijk in mei 2002 door de ledenvergadering werd aangeno-
men.. Overigens besteedt de nieuwe code nog maar weinig aandacht aan privacyas-
pectenn zodat zij hier verder buiten beschouwing wordt gelaten. 

bb Privacygedragscode markt- en opinieonderzoek 

Doorr de Vereniging van Marktonderzoekbureaus en de Nederlandse Vereniging voor 
Marktonderzoekerss werd in 1990 de privacygedragscode markt- en opinieonderzoek 
vastgesteld.. Goedkeuring door de Registratiekamer werd verleend op 12 juni 1991.: 

Inmiddelss is deze goedkeuring ruimschoots verlopen en is voor onderhavige code een 
nieuwee in de plaats getreden: de 'Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek' (zie 
hierna). . 

Hieronderr wordt kort bij de inhoud van de privacygedragscode stilgestaan. 
Marktonderzoekk wordt in de code omschreven als "onderzoek naar meningen en 
gedragingenn van individuen en organisaties, dat met behulp van wetenschappelijke -
inn het bijzonder statistische - methoden en technieken kennis en inzicht van niet-indi-
viduelee aard beoogt". De code regelt zaken als de positie van de respondent, de wijze 
vann verkrijging van gegevens, opslag en gebruik van gegevens, beveiliging en derge-
lijke. . 
Voorr wat betreft de positie van de respondent bevat de code het recht vooraf te wor-
denn geïnformeerd over aard en doel van het onderzoek alsmede over de identiteit van 
dee interviewer en de verantwoordelijke onderzoeksinstelling, en de mogelijkheid om 
eenn interview op elk moment te beëindigen of om bepaalde vragen niet te beantwoor-
den. . 
Watt betreft het observatieonderzoek (een veelgebruikte methode in het marktonder-
zoek,, maar bijvoorbeeld ook in psychologisch onderzoek) bepaalt de code dat - voor-

2144 Sterk 1982, p. 13; Köbben 1981, p. 5-6. 
2155 Holvast 1984, p. 17. 
2166 Mastboom 1991, p. 13-17. 
2177 De Regt 1996, p. 25-26. 
2188 Start. 1991,111. 

108 8 



PrivacynormenPrivacynormen voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek 

afgaandd aan dergelijk onderzoek - toestemming aan de betrokkene moet worden ge-
vraagd,, tenzij de aard van het observatieonderzoek dit onmogelijk maakt. In dat laat-
stee geval behoort de betrokkene direct na afloop van het onderzoek van het bestaan 
enn het doel van het onderzoek in kennis te worden gesteld en van de verzamelde ge-
gevens,, en wordt deze in de gelegenheid gesteld tegen opslag en gebruik van hem 
betreffendee gegevens bezwaar te maken of het verzoek te doen de betreffende gege-
venss te laten vernietigen. 

cc VOI-gedragscode persoons regis traties 

Inwerkingtredingg van de WPR was voor de toenmalige Vereniging van Onderzoeks-
institutenn (VOI; sinds 1994 de Vereniging voor Beleidsonderzoek) - een vereniging 
vann meer dan twintig zelfstandig functionerende non-profit onderzoeksinstituten die 
zichh richten op gedrags- en maatschappijwetenschappelijk onderzoek - aanleiding 
eenn gedragscode voor houders van persoonsregistraties ten behoeve van sociaal-we-
tenschappelijkk opdracht-onderzoek en statistiek op te stellen. Hiermee hoopte de VOI 
aann te tonen dat zij een zorgvuldige behandeling van persoonsgegevens serieus nam. 
Tevenss verwachtte zij met de code ongefundeerd wantrouwen tegen sociaal-weten-
schappelijkk onderzoek weg te nemen. Last but not least werd met de code beoogd de 
ruimtee die de toenmalige wetgeving bood op het punt van het verstrekken en doorle-
verenn van persoonsgegevens aan onderzoeksinstituten op een verantwoorde wijze te 
benutten. . 
Inn 1991 werd de 'VOI-gedragscode persoonsregistraties' door de ledenvergadering 
vastgesteld2211 en vervolgens door de Registratiekamer goedgekeurd.222 Deze goedkeu-
ringg gold tot 1996 en is inmiddels - net als andere goedkeuringen - ruim verlopen. 
Omm deze reden en vanwege het feit dat de code inmiddels achterhaald bleek vanwege 
inwerkingtredingg van de WBP werd eind jaren negentig door de Vereniging voor 
Beleidsonderzoekk (VBO) besloten de oude gedragscode grondig te herzien. Dit heeft 
geresulteerdd in een geheel nieuwe code, de 'Gedragscode Onderzoek en Statistiek' (zie 
hierna). . 

Heeftt de VOI-gedragscode inmiddels geen actuele betekenis meer, enkele karakteris-
tiekenn van de code zijn niettemin vermeldenswaard. De code maakt onderscheid tus-
senn (onder meer) tijdelijke en duurzame onderzoeksbestanden (of, anders gezegd, 
tussenn verschillende categorieën van herleidbaarheid) en bestanden met gevoelige en 
niet-gevoeligee gegevens. Dit werkt in de normering door (zo gelden bijvoorbeeld 
strengeree regels voor bestanden met gevoelige gegevens dan voor bestanden met niet-
gevoeligee gegevens). Voorts omvat de code regels voor verstrekking en doorlevering 
vann persoonsgegevens. Zo is in de code een geheimhoudingsplicht neergelegd voor 
dee houder (en andere betrokken uitvoerders) van wetenschappelijke registraties (art. 
9)) en is sprake van een contractsverplichting (voor de ontvangende partij) bij ver-

2199 De leden van deze sector onderscheiden zich van commerciële onderzoeks- en adviesbureaus omdat 
zijj  geen winst nastreven en een wetenschappelijke pretentie hebben; Overkleeft-Verburg 1995, p. 
137-138. . 

2200 In dit verband verwees de VOI ook naar de ESF die oproept tot zelfregulering door 
wetenschappelijkee verenigingen; De Bie 1988, p. 31. 

2211 VOI-gedragscode persoonsregistraties. Gedragscode voor houders van persoonsregistraties ten behoeve van 
sociaal-wetenschappelijksociaal-wetenschappelijk opdracht-onderzoek en statistiek, Amsterdam: VOI (SISWO) 1991. 

2222 S/crt.1991,88. 
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strekkingg van eenmaal gebruikte onderzoeksgegevens aan derden ten behoeve van 
eenn nieuw onderzoeksproject (art. 11). Bij derdenverstrekking beschikt de betrokkene 
overr een opt-out mogelijkheid, terwijl gevoelige persoonsgegevens slechts mogen 
wordenn doorgeleverd aan derden-onderzoekers met uitdrukkelijke schriftelijke toe-
stemmingg van de betrokkene. 

dd Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek 

Dee nieuwe 'Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek' is het resultaat van de inspan-
ningenn van drie onderzoeksverenigingen: de VBO, de Vereniging voor Statistiek en On-
derzoekk (VSO; opgericht in 1993) en de MarktOnderzoekAssociatie.nl (MOA; opgericht 
inn 2000). Deze organisaties besloten in 2001 tot opstelling van een gezamenlijke gedrags-
code.. Deze code werd op 18 februari 2004 goedgekeurd door het CBP.223 

Dee code omvat de volgende elementen: een aantal bepalingen over hoe om te gaan 
mett persoonsgegevens ten behoeve van onderzoek en statistiek, een geschillenrege-
lingg (Regeling Beroepscommissie Gedragscode Onderzoek en Statistiek), tien gouden 
regelss voor gegevensbescherming bij onderzoek en statistiek en een standaard ge-
heimhoudingsverklaring. . 
Hett bereik van de code is zeer ruim: zij strekt zich uit tot alle onderzoek waarbij ge-
bruikk wordt gemaakt van wetenschappelijk aanvaarde methodes en dat resulteert in 
niett op de persoon herleidbare (of geaggregeerde) resultaten. Het kan hierbij gaan om 
kwalitatieff  en kwantitatief onderzoek (zoals surveys, opinie- en marktonderzoek, tellin-
genn en/of monitoring). De code kent verder enkele bijzondere, niet in de WBP 
voorkomendee begrippen, zoals 'respondent' ("degene op wie een persoonsgegeven 
betrekkingg heeft"), 'opdrachtgever' ("de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder 
anderr die of het bestuursorgaan dat zelf onderzoek uitvoert of opdracht verleent aan 
eenn onderzoeksorganisatie om onderzoek uit te voeren") en 'ontkoppelingsprocedure' 
("dee technische of organisatorische maatregelen die, bij herhaald onderzoek, worden 
getroffenn om na het verzamelen van persoonsgegevens deze gegevens niet identifi-
ceerbaarr te maken terwijl deze gegevens wel steeds betrekking hebben gedurende het 
onderzoekk op dezelfde persoon"). 
Naastt omschrijving van relevante begrippen (art. 2) en het toepassingsgebied (art. 3) 
omvatt de code de volgende bepalingen: onderzoeksorganisatie als bewerker en als 
verantwoordelijkee (art. 4); principes gegevensverwerking voor onderzoek (art. 5); 
verwerkingg van bijzondere gegevens (art. 6); bijzondere vormen van verwerking van 
persoonsgegevenss (art. 7); beveiliging (art. 8); rechten respondenten (art. 9); beroeps-
commissiee (art. 10); en overige onderwerpen (art. 11). Bieden deze bepalingen een 
tamelijkk overzichtelijk geheel, dit geldt uitdrukkelijk niet voor art. 4. 
Ditt in het kader van de code cruciale artikel bepaalt op wie de uit deze gedragscode 
enn de WBP voortvloeiende verplichtingen rusten, namelijk hetzij op de opdrachtgever 
vann het onderzoek, hetzij op de onderzoeksorganisatie die het onderzoek uitvoert. In 
dee situatie dat een onderzoeksorganisatie in opdracht van een opdrachtgever een 
onderzoekk verricht met een gegevensbestand dat wordt beheerd door de opdrachtge-
verr (of op rekening van de opdrachtgever wordt aangeschaft) zou de onderzoeksor-
ganisatiee bewerker zijn in de zin van de WBP en de opdrachtgever verantwoordelijke 
inn de zin van die wet (tenzij uit de aard van de dienstverlening of de inhoud van de 
uitbestedingsovereenkomstt anders blijkt) . Alleen wanneer een onderzoeksorganisatie 

2233 Stcrt. 2004,36. 
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eenn onderzoek uitvoert met een 'eigen' bestand is deze zelf verantwoordelijke in de 
zinn van de WBP, aldus de code. De hoge graad van ingewikkeldheid van deze bepa-
lingg (dit blijkt alleen al uit de zeer uitvoerige toelichting hierop) tezamen met het feit 
datt men zich kan afvragen of deze constructie wel een juiste uitwerking van de WBP 
vormt,2244 lijken af te doen aan de praktische betekenis van de code. 

ee Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek 

Dee KNAW publiceerde in 2003 een gedragscode voor het gebruik van persoonsgege-
venss in wetenschappelijk onderzoek. De code heeft een uitgebreide voorgeschiedenis. 
Inn 1993 werd door de toenmalige staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen 
dee 'Commissie Kordes' ingesteld die tot opdracht kreeg een rapport tot stand te bren-
genn waarin bestaande vraagstukken rond het gebruik van persoonsgegevens voor 
wetenschappelijkee en statistische doeleinden moesten worden behandeld, mede in het 
lichtt van de toenemende automatisering van de gegevensverwerking bij uitvoering 
vann dataonderzoek. Het rapport kon in die hoedanigheid vervolgens een bijdrage 
leverenn aan de ontwikkeling van algemene (gedrags)regels voor het wetenschappelijk 
gebruikk van persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende algemene priva-
cywetgeving.. In 1997 verscheen het definitieve rapport van de Commissie Kordes.226 In 
hett rapport (inclusief de uitvoerige bijlagen) poogt de Commissie tot een systematiek 
tee komen die recht doet aan de verschillende gezichtspunten en belangen. Het rapport 
bevatt een groot aantal aanbevelingen, waaronder de aanbeveling een gedragscode op 
tee stellen voor al het professionele onderzoek dat wordt verricht door instellingen die 
onderr de werkingssfeer van de hoger onderwijs wetgeving vallen alsmede door plan-
bureauss werkend onder ministeriële verantwoordelijkheid. In die gedragscode zou-
denn elementen als de instelling van een interne toezichthouder (privacyfunctionaris), 
certificeringg van professionele onderzoeksinstellingen, gescheiden opslag van com-
municatiegegevenss en onderzoeksgegevens via toepassing van privacy enhancing 
technologiess en het onderscheiden van verschillende categorieën bestandsbeveiliging 
kunnenn worden opgenomen. 

Opp uitnodiging van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (brief van 
188 april 1997) nam de SWR de concrete uitwerking van de relevante aanbevelingen 
vann het advies van de Commissie Kordes ter hand. De voorstellen van de Raad zijn 
neergelegdd in het in 1999 gepubliceerde document 'Praktische omgangsvormen met 
betrekkingg tot persoonsgegevens' en richtten zich primair op de uitwerking van pri-
vacyregelss in een gedragscode voor sociaal-wetenschappelijk onderzoekers. Een deel 
vann de aanbevelingen van de Commissie Kordes, zoals de aanbeveling om professio-
nelee onderzoeksinstellingen te certificeren, werd door de Raad niet overgenomen. Wel 
suggereerdee de SWR een systeem van toezicht en sanctionering bij niet-naleving van 
dee gedragscode dat vanuit de Nederlandse universiteiten (gelet op hun verantwoor-
delijkheidd als werkgever van sociaal-wetenschappelijk onderzoekers) moest worden 
opgezet.. De ontwerp-code uit 1999 van de Raad miste overigens de vormgeving van 
eenn 'echte', in de praktijk toe te passen gedragscode; concrete bepalingen, waarin 

2244 Zie over deze kwestie hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.3. 
2255 Sociaal-Wetenschappelijke Raad, Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in

onderzoek,onderzoek, Amsterdam: KNAW 2003. 
2266 Commissie Kordes 1997. 
2277 KNAW/ SWR 1999, p. 9. 
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werdd aangegeven wat een onderzoeker in een bepaalde situatie moet, mag of niet 
magg met persoonsgegevens ontbraken. 
Aansluitendd op commentaren van de toenmalige Registratiekamer en het CBS op het 
adviess 'Praktische omgangsvormen (...)' en inwerkingtreding van de WBP werd door 
dee SWR in 2001 een actieplan opgesteld. In dat kader werd een ad hoc commissie 
ingesteldd die de opdracht kreeg een gedragscode op te stellen voor de omgang met 
persoonsgegevenss bij wetenschappelijk onderzoek. Deze code werd in april 2003 ge-
publiceerdd nadat eerdere versies door de commissie ter beoordeling waren voorge-
legdd aan collega's uit het 'veld' van het gedrags- en maatschappijwetenschappelijk 
onderzoek.. De nieuwe code vormt een concrete uitwerking van de algemene nor-
menn van de WBP in de context van onderzoek en statistiek en kan derhalve daadwer-
kelijkk als normatief kader fungeren voor wetenschappelijk onderzoek met persoons-
gegevens.. Overigens ziet de Sociaal-Wetenschappelijke Raad niet zichzelf, maar (met 
name)) de Colleges van Bestuur van de Nederlandse universiteiten als aangewezen 
instantiess om de gedragscode te implementeren. 

Dee code richt zich primair tot (door universiteiten en onderzoeksorganisaties uitge-
voerd)) onderzoek binnen de gedrags- en maatschappijwetenschappen, aldus de 
preambule.. Dit neemt niet weg dat zij tevens zou kunnen worden toegepast op deel-
terreinenn van historisch of epidemiologisch onderzoek (althans voor zover het om-
gaann met persoonsgegevens in laatstgenoemde kaders niet in een bijzondere gedrags-
codee is geregeld). De bepalingen van de code gelden voor onderzoek dat wordt ver-
richtt door medewerkers van Nederlandse universiteiten, andere instellingen voor 
wetenschappelijkk onderzoek die (schriftelijk) hebben verklaard de code te onder-
schrijvenn en derden aan wie met inachtneming van de bepalingen van deze gedrags-
codee een bestand wordt verstrekt en zich daarbij tegenover de verstrekker hebben 
verbondenn tot naleving van de code (art.1). 
Dee code omvat een vijftiental uitgangspunten inzake het gebruik van gegevens voor 
wetenschappelijkk onderzoek. Als bijlagen zijn toegevoegd: handleiding voor het ver-
werkenn van identificerende gegevens; geheimhoudingsverklaring bij het verwerken 
vann identificerende gegevens; handleiding voor het melden van een verwerking van 
persoonsgegevens;; en een reglement inzake klachtbehandeling door een beroeps-
commissie. . 
Centralee bepalingen van de code betreffen het spaarzaam verzamelen van gegevens 
(art.. 3.2), melding bij het CBP (art. 3.8), doelbinding (art. 3.9), transparantie en gege-
venskwaliteitt (art. 3.10), beveiliging (art. 3.6 en art. 4), verstrekking aan derden (art. 5) 
enn publicatie (art. 6). Voorts zijn in de code aparte regels opgenomen voor het verza-
melenn van gegevens rechtstreeks bij betrokkenen (art. 3.4), het verzamelen van gege-
venss uit een reeds aangelegd bestand van persoonsgegevens (art. 3.5) en het verzame-
lenn van gegevens (over betrokkenen) bij derden (art. 3.7). Ook omvat de code een 
bepalingg die de mogelijkheid biedt een beroepscommissie in te stellen die klachten be-
handelt.. Het pleidooi van de Commissie Kordes om zoveel mogelijk met niet of 
indirectt herleidbare gegevensbestanden te werken229 komt met name tot uitdrukking 
inn het principe dat zoveel mogelijk anonieme dan wel gecodeerde gegevens worden 
verzameldd (zie art. 3.2, onder c en d). 

2288 KNAW/SWR 2003. 
2299 Commissie Kordes 1997, p. 40-41. 
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3.55 Beschouwing 

Hoofddoell  van dit hoofdstuk was de door de internationale organisaties en de natio-
nalee wet- en regelgever ontwikkelde privacynormen (zoals opgenomen in algemene 
enn bijzondere dataprotectieregelingen) in beeld te brengen. Functie van deze afslui-
tendee paragraaf is op basis van het voorafgaande in meer algemene zin bij een tweetal 
vragenn stil te staan. Hoe zijn de belangen van wetenschapsbeoefening en privacybe-
schermingg thans tegen elkaar afgewogen? En zijn in die belangenafweging in de loop der 
tijdd substantiële verschuivingen opgetreden? 

UitkomstenUitkomsten van belangenafweging 
Eenn prealabele vraag is, of van een afweging van genoemde belangen überhaupt wel 
sprakee is. Deze vraag laat zich echter gemakkelijk beantwoorden: gebleken is dat door 
dee internationale en nationale regelgever - via specifieke bepalingen of bijzondere 
regelingenn - uitdrukkelijk rekening is gehouden met het belang van de wetenschaps-
beoefening.. Kenmerkend aspect van die aan wetenschappelijk onderzoek refererende 
bepalingenn of regelingen is dat althans op onderdelen sprake is van een soepeler re-
gimee voor wetenschappelijke of statistische verwerking van persoonsgegevens. Aan 
dezee versoepelingen, zo blijkt uit de toelichtingen op de in dit hoofdstuk besproken 
regelingenn en bepalingen, ligt eerst en vooral ten grondslag de gedachte dat verwer-
kingsdoelenn als wetenschappelijk onderzoek en statistiek een minder vergaande in-
breukk vormen op de persoonlijke levenssfeer dan het zogenaamde 'administratieve' 
gebruikk (het nemen van maatregelen of beslissingen op individueel niveau). Uitvoer-
derss van onderzoek zijn immers niet geïnteresseerd in individuele personen, maar in 
geaggregeerdee data (over de onderzochte populatie); voor onderzoek verzamelde 
persoonsgegevenss verliezen in de loop van het verwerkingsproces ook veelal hun 
identificeerbaarheidd (tenzij zich een situatie aandient waarin gegevens op de een of 
anderee manier herleidbaar moeten blijven). In sommige privacyregelingen (zoals de 
aanbevelingenn van de Raad van Europa) wordt de bijzondere positie van weten-
schappelijkk onderzoek en statistiek daarnaast ook (expliciet) in verband gebracht met 
dee in onze maatschappij erkende wetenschapsvrijheid. 

Watt houden de faciliterende privacynormen voor wetenschappelijk onderzoek al-
thanss in hoofdlijnen in? Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen bepalingen 
diee de gegevensverzameling (beschikbaarheid en toegankelijkheid van de benodigde 
gegevens)) vergemakkelijken en bepalingen die de verdere verwerking van gegevens (op-
slagg en gebruik) vergemakkelijken;230 zie bijlage 1 (overzicht A) voor een overzicht van 
dee belangrijkste internationale en wettelijke bepalingen. 

Uitt een inventarisatie van de in dit hoofdstuk besproken privacybepalingen blijkt dat 
zee vooral de fase van gegevensverzameling vergemakkelijken. Daarenboven zijn de 
versoepelingenn vooral van betekenis voor zogenaamde secundaire gegevensverzame-
lingg (te onderscheiden van primaire gegevensverzameling), 1 dat wil zeggen dat met 
namee het hergebruik van reeds verzamelde en opgeslagen persoonsgegevens voor 
wetenschappelijkee en statistische doeleinden door de in dit hoofdstuk besproken pri-
vacynormenn wordt gefaciliteerd. Zo mogen persoonsgegevens (indien oorspronkelijk 

2300 Zie hoofdstuk 1, paragraaf 1.4.2 voor een schematische weergave (tabel 1) van het 
gegevensverwerkendd proces bij wetenschappelijk onderzoek. 

2311 Primaire verzameling is het rechtstreeks bij betrokkenen verzamelen van gegevens, secundaire 
gegevensverzamelingg het verzamelen van gegevens uit bestaande databestanden (zie idem). 
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voorr andere doelen dan onderzoek verzameld en gebruikt) in principe langer worden 
bewaardd en verder worden verwerkt voor wetenschappelijke en statistische doelein-
denn (zie in het bijzonder art. 9, derde lid en art. 10, tweede lid WBP). Wel dienen in 
datt geval 'passende waarborgen' te worden getroffen die in elk geval moeten voor-
komenn dat persoonsgegevens met een wetenschappelijke of statistische bestemming 
opp enig moment weer voor adrninistratief gebruik worden aangewend. Indien gevoeli-
gege gegevens (gegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, 
medischee of strafrechtelijke aard en dergelijke) worden verzameld, vergt deze eis 
aanzienlijkk meer privacygaranties. Zie in dit verband ook de in dit hoofdstuk bespro-
kenn bepalingen van de EG-privacyrichtlijn en Aanbeveling (97) 18 inzake verwerking 
vann persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek. 
Daarnaastt laten de privacyregelingen bij secundaire gegevensverzameling ruimte om 
aff  te wijken van de informatieplicht jegens betrokkenen: het individueel informeren 
vann betrokkenen voorafgaande aan het verzamelen van gegevens uit databestanden 
overr tenminste de doeleinden van de gegevensverwerking en de identiteit van de ver-
antwoordelijkee wordt in de context van wetenschappelijk onderzoek in de regel als 
eenn onevenredige inspanning beschouwd. Dit mag derhalve (mits is voldaan aan be-
paaldee voorwaarden) achterwege worden gelaten (zie art. 44 WBP) of op aangepaste 
wijzee geschieden; zie ook Aanbeveling R (97) 18 waarin publieksgerichte voorlichting 
aann betrokkenen wordt voorgeschreven om hen op de hoogte te stellen van het feit 
dat,, waarvoor en door wie hun gegevens worden verwerkt. 
Naastt bepalingen die rekening houden met de verzameling van gegevens zijn er ook 
bepalingenn die de verdere verwerking van gegevens faciliteren in de zin dat enige 
ruimtee is voor afwijking (of vrijstelling) van op de onderzoeker rustende verplichtin-
gen.. Hierbij kan worden gewezen op vrijstelling van de meldingsplicht (bij de toe-
zichthoudendee autoriteit) bij gegevensverwerking voor wetenschappelijk onderzoek 
enn statistiek, zij het dat die vrijstelling aan bepaalde voorwaarden is gebonden (met 
namee dat een verwerking geschiedt door een instelling of dienst voor wetenschappelijk 
onderzoekonderzoek of statistiek en dat een aantal identificerende kenmerken binnen zes maanden 
wordtt verwijderd). Daarnaast is sprake van een uitzondering op de rechten van de 
betrokkenee (recht op inzage, correctie en verwijdering). Ratio is enerzijds dat betrok-
kenenn bij wetenschappelijk of statistisch gebruik van gegevens minder belang hebben 
bijbij  het kunnen uitoefenen van hun rechten, anderzijds dat de uitoefening van derge-
lijk ee rechten in die context doorgaans lastig (of zelfs onmogelijk) kan zijn. Een legi-
tiemm beroep op de uitzondering veronderstelt dat er geen gevaar bestaat voor inbreuk 
opp de persoonlijke levenssfeer en passende waarborgen zijn getroffen die verzekeren 
datt de gegevens uitsluitend voor wetenschappelijk onderzoek worden verwerkt (art. 
444 WBP). Gelijksoortige bepalingen zijn neergelegd in de EG-privacyrichtlijn 
(95/46/EG)) en de aanbevelingen van de Raad van Europa. 

SubstantiëleSubstantiële verschuivingen? 
Zijnn in de afweging van onderzoeks- en privacybelangen in de loop der tijd substantiële 
verschuivingenn opgetreden? Uit dit hoofdstuk is in ieder geval af te leiden dat vanaf de 
eerstee ontwikkelingen rond privacyregelgeving al van een afweging tussen privacy en 
onderzoekk sprake was. Zo wijdde de Staatscommissie Koopmans in haar eindrapport 
all  uitvoerige beschouwingen aan mogelijke oplossingen voor belemmerende privacy-
regelss bij wetenschappelijk onderzoek en stelde de Raad van Europa in ongeveer die-
zelfdee periode een werkgroep in die tot taak kreeg de problemen van privacyregelge-
vingg voor de verwerking van persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek te 
bestuderenn en daarvoor oplossingen te vinden. 
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Inn de uitkomsten van die belangafweging lijken bovendien geen wezenlijke verande-
ringenn te zijn opgetreden. Zo is bijvoorbeeld nationaal en internationaal altijd blijven 
geldenn dat een betrokkene nimmer een onvoorwaardelijke of ongeclausuleerde aan-
spraakk kan maken op bescherming van zijn persoonsgegevens; zijn privacybelang 
moe(s)tt steeds tegen andere belangen (zoals het belang van wetenschappelijk onder-
zoek)) worden afgewogen.232 Voorts heeft het belang van de wetenschapsbeoefening 
nimmerr zo veel gewicht gekregen dat in de privacyregelgeving wettelijke verplichtin-
genn (bijvoorbeeld tot gegevenslevering) werden geïntroduceerd. 
Nietteminn zijn wel enkele accentverschuivingen aan te geven. Om te beginnen heeft 
hett belang van wetenschappelijk onderzoek en statistiek in de loop der tijd een iets 
stevigeree positie gekregen in privacyregelingen: er is sprake van een zekere toename 
vann het aantal het wetenschappelijk onderzoek faciliterende bepalingen. In dit ver-
bandd kan vooral worden gewezen op de bijzondere positie van wetenschappelijk on-
derzoekk en statistiek in de EG-privacyrichtlijn van 1995 die ook zijn uitwerking heeft 
gehadd op het nationale recht, meer in het bijzonder de WBP. Voorts lijk t de informa-
tietechnologie,, in het bijzonder privacybeschermende beveiligingstechnieken (zoals 
codering),, een steeds belangrijkere rol te (zijn gaan) spelen in de belangenafweging, in 
diee zin dat toepassing ervan in geval van facilitering van wetenschappelijk onderzoek 
alss een belangrijke passende privacywaarborg wordt gezien. 

2322 Vgl. Westin wiens definitie van informationele privacy in de richting van informationele 
zelfbeschikkingg wijst: "The claim of individuals, groups and institutions to determine for them-
selves,, when, how and to what extent information about them is communicated to others"; Westin 
1967,, p. 17. 
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44 PRIVACYNORME N VOOR MEDISCH-WETENSCHAPPELIJ K 
ONDERZOEK K 

4.11 Inleidin g 

Hett is onomstreden dat wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de gezond-
heidszorg)) noodzakelijk is voor de vooruitgang in geneeskunde en gezondheidszorg 
enn voor gezondheidsbeleid.1 De verwerking van medische gegevens is voor dat 
wetenschappelijkk onderzoek onontbeerlijk. Tegelijk is echter ook adequate bescher-
mingg nodig van de privacy van personen van wie medische (persoons)gegevens ten 
behoevee van wetenschappelijk onderzoek worden verwerkt. Aan medische gegevens 
wordtt van oudsher een bijzondere betekenis toegekend: het gaat om zeer gevoelige 
gegevenss waarvoor "bij uitstek geldt dat de betrokkene er belang bij heeft dat geen 
anderenn dan bevoegde personen tot de opgeslagen informatie toegang hebben en dat 
dezee niet wordt gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij werd verkregen en 
vastgelegdd (...)".2 Kortom, het spanningsveld waarvan in het algemene(re) kader van 
wetenschappelijkk onderzoek en informationele privacybescherming sprake is, tekent 
zichh ook hier af. 

Ditt hoofdstuk beschrijft de specifieke normen, toegesneden op (of relevant voor) het 
verwerkenn van medische gegevens ten behoeve van medisch-wetenschappelijk on-
derzoek.. In paragraaf 4.2 wordt eerst een overzicht gegeven van (de ontwikkeling 
van)) relevante internationale en nationale privacyregelgeving. In paragraaf 4.3 wor-
denn de internationale normen voor gegevensverwerking met betrekking tot medisch-
wetenschappelijkk onderzoek beschreven. De nationale normen komen aan bod in 
paragraaff  4.4; in deze paragraaf wordt eerst stilgestaan bij het medisch beroepsgeheim 
(inn rechtspraak en wetgeving) en de betekenis hiervan voor medisch-wetenschappe-
lij kk onderzoek. In de slotparagraaf wordt met name ingegaan op de vraag of (en zo ja 
waarom)) de in dit hoofdstuk beschreven normen verschillen van de in het vorige 
hoofdstukk besproken (algemene) normen voor wetenschappelijk onderzoek en statis-
tiekk (paragraaf 4.5). 

4.22 Overzicht van (ontwikkel in g van) relevante privacyregelgeving 

Dee ontwikkeling van specifieke privacynormen op het terrein van de gezondheidszorg 
(enn het medzsc/r-wetenschappelijk onderzoek) loopt min of meer parallel met de opkomst 
vann algemene privacynormen voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Ook op dit 
terreinn vormden de introductie van computers en geautomatiseerde gegevensverwer-
kingg aanleiding om in de jaren zeventig privacyregelgeving te ontwikkelen. Overigens 
zijnn de voor medisch-wetenschappelijk onderzoek relevante privacynormen niet alleen 
opgenomenn in (algemene of bijzondere) regelingen inzake gegevensbescherming, 
maarr ook in regelgeving op het terrein van patiëntenrechten en medisch-wetenschap-
pelijkk onderzoek. 

11 Zie bijv. Roscam Abbing 1992, p. 11. 
22 Aldus Staatscommissie Koopmans 1976, p. 85. 
33 Zie bijv. Van der Maas, Habbema & Hayes 1981; Vandenbroucke 1991a; Vandenbroucke 1991b; 

Giardd & Bosman 1991; Brutel de la Rivière & Giard 1991. 
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4.2.14.2.1 Internationaal 

Eenn eerste stap in de ontwikkeling van internationale normen inzake bescherming van 
medischee gegevens vormden de initiatieven van de Raad van Europa eind jaren zeventig 
omm - ter uitwerking van de algemene normen van het Verdrag van Straatsburg - een 
aanbevelingg inzake medische databanken op te stellen. De in 1981 aanvaarde aanbeve-
lingg inzake 'geautomatiseerde medische databanken' werd ten gevolge van ontwikkelin-
genn op het terrein van de medische wetenschap (zoals de genetica) en informatietechno-
logiee midden jaren negentig vervangen door een nieuwe aanbeveling. Aanbeveling R 
(97)) 5 inzake de bescherming van medische gegevens omvat, in tegenstelling tot de aan-
bevelingg uit 1981, specifieke uitgangspunten voor het gebruik van data voor medisch-
wetenschappelijkk onderzoek (principe 12). 
Binnenn de Europese Unie werd in 1995 de in het vorige hoofdstuk besproken EG-pri-
vacyrichtlijnn aanvaard (paragraaf 3.3.1). De richtlijn bevat ook een regeling die speci-
fiekk ziet op de verwerking van gezondheidsgegevens (art. 8, derde lid). 

Naastt deze internationale (algemene of op de medische sector toegesneden) dataprotec-
tieregelingenn zijn in de loop der tijd ook documenten ontwikkeld die de rechten van de 
patiëntt beschermen (bij medisch-wetenschappelijk onderzoek). In sommige gevallen 
bevattenn deze documenten ook specifiek normen voor gegevensverwerking in het kader 
vann medisch-wetenschappelijk onderzoek. 
Ditt geldt niet voor twee door de World Medical Association (WMA) opgestelde verkla-
ringen:: de Verklaring van Helsinki(1967)5en de Verklaring van Lissabon (1981).6 De (laat-
stee versie van de) Verklaring van Helsinki geldt blijkens principe 1 weliswaar tevens 
voorr medisch-wetenschappelijk onderzoek met persoonsgegevens respectievelijk met 
herleidbaarr lichaamsmateriaal, doch toepassing van de - op onderzoek met proefperso-
nenn toegesneden - principes op deze categorieën van onderzoek brengt tal van proble-
menn met zich.7 De verklaring van Lissabon omvat louter een recht op geheimhouding en 
privacyy van de patiënt.8 Dit geldt ook voor de binnen de Raad van Europa tot stand 
gekomenn Conventie inzake mensenrechten en biogeneeskunde (1996).9 In art. 10, eerste 
li dd is het recht op privacy en geheimhouding neergelegd.10 

Naderee regels voor medisch-wetenschappelijk onderzoek met gegevens zijn wel te ont-
lenenn aan de internationale richtlijnen inzake epidemiologisch onderzoek van de Council 
forr International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) en - zij het in mindere 

44 Naast deze aanbeveling bevatten ook andere aanbevelingen, zoals R (90) 13 'on prenatal genetic scree-
ning,, prenatal genetic diagnosis and associated genetic counselling' en R (92) 3 'on genetic testing and 
screeningg for health care purposes', dataprotectienormen; zie Hondius 1997, p. 375-378. 

55 'Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects' (laatstelijk gewijzigd te Edin-
burgh,, 2000). 

66 'Rights of Patients' (laatstelijk gewijzigd te Bali, 1995); zie ook International Digest of Health Legisla-
tiontion 1996, p. 103-105. 

77 Zo is er bijv. geen ruimte om van het principe van informed consent voor deelname aan onder-
zoekk af te wijken. 

88 Zie in dit verband ook de beginselen inzake vertrouwelijkheid en privacy zoals opgenomen in de 
'Declarationn on the promotion of patients' rights' van de World Health Organisation (WHO), vast-
gesteldd in 1994 te Amsterdam. 

99 Steering Committee on Bioethics, final draft DIR/JUR (96) 7, Strasbourg: Directorate of Legal Affairs, 
19966 (integrale tekst is opgenomen in TvGR 1997, p. 96-102). De Conventie is nog niet door Ne-
derlandd geratificeerd. 

100 In het explanatory report wordt met name gewezen op het feit dat gezondheidsgegevens een 
bijzonderee categorie van gegevens vormen waarvoor bijzondere regels (moeten) gelden. 

111 De CIOMS-richtlijnen inzake epidemiologisch onderzoek zijn momenteel in revisie. Overigens 
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matee - de richtlijn van de Europese Unie inzake de uitvoering van geneesmiddelenon-
derzoekk met mensen. De richtlijn werd in 2001 door het Europees Parlement en de Raad 
vann Ministers gezamenlijk aangenomen.12 

4.2.24.2.2 Betekenis van internationale regelingen voor Nederland 

'Hard'Hard law' 
Vann de in de vorige paragraaf genoemde internationale privacyregelingen hebben 
alleenn de richtlijnen van de Europese Unie (Richtlijn 95/46 en Richtlijn 2001/20) 
dwingendee gevolgen voor de Nederlandse wet- en regelgeving (zie ook hoofdstuk 3, 
paragraaff  3.2.2). 

'Soft'Soft law' 
Dee overige regelingen - te weten de aanbeveling van de Raad van Europa en de door 
dee CIOMS opgestelde richtlijnen - zijn juridisch niet bindend. 
Vergelijktt men de niet-bindende documenten met elkaar, dan hebben de in Aanbeveling 
RR (97) 5 neergelegde principes van de Raad van Europa op het niveau van wetgeving de 
meestt gezaghebbende betekenis. De CIOMS-richtlijnen hebben minder politiek gezag, 
dochh zij kunnen conform hun doelstelling wel fungeren als belangrijk hulpmiddel bij 
nationalee beleidsvorming, ontwikkeling van standaarden door organisaties die bij de 
uitvoeringg van wetenschappelijk onderzoek zijn betrokken of praktische toepassing van 
privacynormenn door het veld. 

Eenn overzicht van bindende respectievelijk niet-bindende internationale regelgeving 
iss opgenomen in onderstaande tabel. 

Tabell  3. Privacyregelgeving, te onderscheiden in 'hard law' en 'soft law' 

Bindendee internationale regelgeving 
dd law' 

**  Richtlijnen van de Europese Unie 
-- Richtlijn 95/46 (privacyrichtlijn) 
-- Richtlijn 2001/20 (GCP-richtlijn) 

Niet-bindendee internationale regelgeving 
'softt  law* 

**  Aanbeveling R (97) 5 van de Raad van Europa 

**  CIOMS-Richtlijnen voor epidemiologisch 
onderzoek k 

4.2.33 Nationaal 

Opp grond van door de Staatscommissie Koopmans verrichtte werkzaamheden (zie 
hoofdstukk 3, paragraaf 3.4.1) bleek behoefte te bestaan aan een afzonderlijke studie 
overr de registratie van medische en psychologische gegevens. De Staatscommissie 
constateerdee dat hieraan dusdanig bijzondere aspecten waren verbonden dat dit bij 

publiceerdee de CIOMS in 1982 al richtlijnen inzake research met proefpersonen (deze werden in 2002 
gewijzigd);; zie http://www.cioms.ch/guidelines.htm. 

122 Deze richtlijn borduurt in sterke mate voort op het richtsnoer van de Europese Unie inzake Good 
Clinicall  Practice voor onderzoek met geneesmiddelen in de Europese Gemeenschap (1990), te 
wetenn Richtlijn 2001/20. 
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uitstekk het werkterrein vormde van terzake deskundigen (in casu de medische profes-
sie).133 Daarop werd de Gezondheidsraad verzocht advies uit te brengen over deze 
materie.. De raad presenteerde in 1978 het rapport 'Advies inzake registratie van me-
dischee en psychologische gegevens en de bescherming van de persoonlijke levens-
sfeer'.144 Een belangrijk vertrekpunt voor de Gezondheidsraad vormde het spannings-
veldd tussen een toenemende behoefte medische informatie te verzamelen en schrifte-
lij kk vast te leggen en een groeiend verlangen naar privacybescherming.15 Na dit rap-
portt verschenen van de raad nog andere adviezen die zijdelings aandacht besteden 
aann de bescherming van medische gegevens in het kader van wetenschappelijk on-
derzoek.166 Naast de Gezondheidsraad heeft ook de Nationale Raad voor de Volksge-
zondheidd (thans: Raad voor Volksgezondheid en Zorg) enkele relevante adviezen 
uitgebracht.17 7 

Dee Nederlandse wetgeving inzake bescherming van medische gegevens (die ook im-
plicatiess heeft voor gegevensgebruik ten behoeve van medisch-wetenschappelijk on-
derzoek)) leunt sterk op het advies van de Gezondheidsraad uit 1978.18 In eerste instan-
tiee vormde de Wet persoonsregistraties (1988) tezamen met het (vele jaren later in 
werkingg getreden) Besluit gevoelige gegevens het wettelijk kader voor de omgang 
mett medische gegevens. In 2000 werd de sterk verouderde WPR vervangen door de 
WBP.19 9 

Sindss midden jaren negentig geldt naast de reeds genoemde algemene privacywetge-
vingg ook wetgeving die is gericht op patiënten en proefpersonen, zoals de Wet ge-
neeskundigee behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet medisch-wetenschappe-
lij kk onderzoek met mensen (WMO). De WGBO omvat in het kader van het gebruik 
vann patiëntengegevens voor medisch-wetenschappelijke doeleinden een specifieke 
bepalingg (art. 7: 458 BW). 
Naastt relevante wetgeving is in de loop der tijd ook zelfregulering tot stand gekomen. 
Bijj  uitstek van belang is de in 1995 tot stand gekomen Gedragscode Gezondheidson-
derzoekk die spelregels omvat voor het gebruik van medische gegevens ten behoeve 
vann gezondheidsonderzoek. In verband met inwerkingtreding van de WBP en het 
opnieuww verkrijgen van goedkeuring van het College bescherming persoonsgegevens 
(CBP),, begon men in 2002 met herziening van de code; voorjaar 2004 werd de nieuwe 
codee goedgekeurd. 

4.33 Internationale privacynormen voor  medisch-wetenschappelijk 
onderzoek k 

Overeenkomstigg hoofdstuk 3 wordt eerst de regelgeving van de Europese Unie (para-
graaff  4.3.1) besproken, vervolgens de binnen de Raad van Europa tot stand gekomen 

133 Staatscommissie Koopmans 1976, p. 85-86. 
144 Gezondheidsraad 1978. 
155 Idem, p. 9-10. 
166 De adviezen hebben betrekking op erfelijkheidsonderzoek (1989), gevoelige gegevens (1990) en 

postmarketingg surveillance (1993). 
177 Relevante adviezen van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid betreffen het gebruik van 

privacyreglementenn (1988) en privacybescherming bij gegevensverstrekking (1992). 
188 Dit neemt niet weg dat ook andere adviezen van de Gezondheidsraad, de vroegere NRV en de 

Registratiekamerr bij het opstellen van wet- en regelgeving een rol hebben gespeeld. 
199 De normen van het voormalige Besluit gevoelige gegevens zijn thans in de WBP zelf opgenomen. 
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principess (paragraaf 4.3.2) en ten slotte de relevante normen uit de richtlijnen inzake 
epidemiologischh onderzoek van de CIOMS (paragraaf 4.3.3). 

4.3.14.3.1 Europese Unie 

aa Richtlijn 95/46/EG (privacyrichtlijnf 

Inn het vorige hoofdstuk (paragraaf 3.3.1) werd ingegaan op de normen van de privacy-
richtlijnn die relevant zijn voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek in algemene zin. 
Inn deze paragraaf wordt stilgestaan bij art. 8, derde lid van de richtlijn. Vraag is of deze 
uitzonderingg (op het verwerkingsverbod van gevoelige gegevens) mogelijk van belang is 
voorr gegevensverwerking in het kader van mafócft-wetenschappelijk onderzoek. 

-- Art. 8 lid 3 (opheffing verwerkingsverbod bij medische zorgverlening) 
Uitgangspuntt van de richtlijn is dat gegevens die wegens hun aard op de fundamentele 
vrijhedenn of de persoonlijke levenssfeer inbreuk kunnen maken - hiertoe behoren ui-
teraardd ook medische gegevens ('data concerning health') - zonder uitdrukkelijke toe-
stemmingg van de betrokkene geen voorwerp van verwerking mogen zijn. Hierop gelden 
echterr uitzonderingen waarvan er één reeds in het vorige hoofdstuk werd besproken (art. 
8,, vierde lid Richtlijn 95/46). 
Art.. 8, derde lid biedt een grondslag voor de verwerking van medische gegevens in het 
kaderr van preventieve geneeskunde of medische zorg of het beheer van gezondheids-
dienstenn onder de voorwaarde dat de personen, door wie de gegevens worden verwerkt, 
zijnn gebonden aan een beroepsgeheim of een gelijkwaardige geheimhoudingsplicht. De 
ratioo van deze uitzondering is dat de medische praktijk ernstig zou worden belemmerd 
indienn steeds expliciete toestemming aan patiënten moet worden gevraagd voor het 
verwerkenn van hun medische gegevens. Tegen deze achtergrond ligt het niet in de rede 
onderhavigee uitzondering zo op te vatten dat zij tevens ruimte zou laten voor gegevens-
verwerkingg ten behoeve van medisch-wetenschappelijk onderzoek. Er zijn voor zo'n ruime 
interpretatiee ook geen (expliciete) aanknopingspunten te vinden in de preambule van de 
privacyrichtlijn.. Dit brengt mij tot de conclusie dat het in hoofdstuk 3 besproken art. 8, 
vierdee lid privacyrichtlijn ook voor gegevensverwerking in het kader van medisch-we-
tenschappelijkk onderzoek de relevante uitzonderingsbepaling vormt. 

bb Richtlijn 2001/20/EG (GCP-richtlijn)22 

Dee GCP-richtlijn borduurt voort op de aanbeveling van de Europese Unie inzake Good 
Clinicall  Practice voor onderzoek met geneesmiddelen in de EG uit 1990. Functie van 
dee GCP-richtlijn is de administratieve bepalingen inzake klinische proeven met genees-

200 Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de 
beschermingg van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffendee het vrije verkeer van die gegevens, PB EG nr. L 281,23 november 1995, p. 31-50. 

211 Anders: Cordier 1995, p. 6-7 die stelt dat er binnen de epidemiologie bepaalde activiteiten zijn die 
onderdeell  uitmaken van de medische praktijk, die worden uitgevoerd door geheimhouders en die 
derhalvee onder de uitzondering van art. 8, derde lid privacyrichtlijn vallen. 

222 Richtlijn 2001/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 april 2001 betreffende de 
onderlingee aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten in-
zakee de toepassing van goede klinische praktijken bij de uitvoering van klinische proeven met 
geneesmiddelenn voor menselijk gebruik, PB EG nr. L 121,1 mei 2001, p. 34-44. 
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middelenn te vereenvoudigen en te harmoniseren, door een duidelijke en transparante 
proceduree in te voeren en voorwaarden te scheppen voor een efficiënte coördinatie van 
dezee proeven. In dit licht omvat de richtlijn ook normen die proefpersonen beschermen, 
zoalss het vereiste van schriftelijke informed consent. 

Err is één richtlijnbepaling die in de context van dataonderzoek relevant is. 

-- Art. 3 lid 2, onder c (recht op privacy van de proefpersoon) 
Dee richtlijn zelf omvat geen normstelling terzake van de omgang met - via onderzoek 
vrijgekomenn - gegevens. Art. 3, tweede lid, onder c bepaalt in algemene zin dat een stu-
diee alleen mag worden uitgevoerd indien het recht van de proefpersoon op bescherming 
vann de hem betreffende gegevens overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG (privacyrichtiijn) 
wordtt gewaarborgd. 
Inn de considerans van de richtlijn24 is bepaald dat personen die aan een proef deelnemen 
ermeee instemmen dat hun persoonsgegevens tijdens een inspectie door de bevoegde 
instantiess en personen met bevoegdheid daartoe kunnen worden bestudeerd, mits deze 
gegevenss als strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet openbaar worden gemaakt.26 

Algemeenn aanvaard is dat een dergelijke toegang tot onderzoeksdata voor bevoegde 
instantiess en personen voor toezicht op de kwaliteit van klinisch geneesmiddelenonder-
zoekk onontbeerlijk is (onder andere omdat onderzoeksgegevens alleen op deze wijze op 
juistheidd kunnen worden gecontroleerd). 

Eenn bewaartermijn voor onderzoeksgegevens is niet opgenomen in de GCP-richtlijn. 
Hierr geldt (kennelijk) de algemene - in de privacyrichtiijn opgenomen - regel dat per-
soonsgegevenss niet langer worden bewaardd dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor 
zee werden verzameld. Het ligt in de rede hier aansluiting te zoeken bij de — in de vroe-
geree GCP-aanbeveling neergelegde - norm dat de onderzoeker ervoor zorg draagt dat 
patiënt-identificatiecodess gedurende tenminste 15 jaar na voltooiing van of stopzetting 
vann het onderzoek worden bewaard. Patiëntenbestanden en andere brongegevens moe-
tenn zolang als dat in ziekenhuizen, instellingen of particuliere praktijken is toegestaan, 
maarr niet minder dan vijftien jaar, worden bewaard.7 

233 Considerans, overweging 10. 
244 Considerans, overweging 16. 
255 Wie kan worden aangemerkt als Toevoegde instantie' wordt niet verduidelijkt. Aldus Engberts gaat 

hett hier waarschijnlijk om de monitor, een door de opdrachtgever aangestelde persoon die verant-
woordelijkk is voor toezicht op en rapportage van het onderzoek alsmede verificatie van de gegevens; 
Engbertss 1994, p. 1119. 

266 De vroegere GCP-aanbeveling inzake onderzoek met geneesmiddelen binnen de EU (EG doe. 
111/3976/888 FINAL) omvatte een soortgelijke bepaling: "De proefpersoon moet ervan op de hoogte 
wordenn gesteld en moet erin toestemmen dat persoonlijke informatie bij een audit door de bevoegde 
instantiess en door personen met een afdoende bevoegdheid diepgaand kan worden bestudeerd, maar 
datt (...) [deze] als strikt vertrouwelijk zal worden behandeld en niet publiekelijk toegankelijk zal 
zijn".. Zie ook 'Good Clinical Practice' voor het onderzoek met geneesmiddelen in de Europese Gemeenschap, 
Utrecht:: Nederlandse Stichting ter bevordering van Medisch-Farmaceutische Research 1993. 

277 Zie art. 3.17 aanbeveling inzake Good Clinical Practice. 
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4.3.24.3.2 Raad van Europa 

aa Aanbeveling R (97) 5 inzake de bescherming van medische gegevens2S 

Dee eind jaren negentig tot stand gekomen aanbeveling inzake bescherming van medische 
gegevenss (die een aantal relevante bepalingen voor gebruik van medische gegevens voor 
wetenschappelijkk onderzoek omvat) kent een uitgebreide voorgeschiedenis. 
Eindd 1976 werd een eerste bijeenkomst gehouden van een door de Raad van Europa 
ingesteldd 'committee of experts', bestaande uit juridische, medische en computerdeskun-
digenn dat de opdracht kreeg een studie te verrichten naar de regels inzake databanken, in 
hett bijzonder medische databanken. Vanuit dit comité werd een 'working party7 opge-
richtt welke zich ten doel stelde een ontwerp-aanbeveling voor te bereiden. Achtergrond 
vann deze opdracht vormde het toenemend gebruik van computers in de gezondheids-
zorgg hetgeen niet alleen gepaard ging met betere medische zorg en een efficiënter beleid 
inn ziekenhuizen, maar ook met een bedreiging voor de privacy van patiënten. Zo zou 
ongeoorloofdee verstrekking van medische persoonsgegevens uit medische databanken 
kunnenn leiden tot verschillende vormen van discriminatie, en zelfs tot schending van 
fundamentelee mensenrechten.29 Na een voorbereidingsperiode van vier jaar werd op 23 
januarii  1981 Aanbeveling R (81) 1 'on regulations for automated medical data banks' 
doorr het Comité van Ministers aanvaard. Via de in deze aanbeveling neergelegde princi-
pess werd gepoogd een passend evenwicht te vinden tussen de rechten en belangen van 
betrokkenn 'data subjecten' en het algemeen belang. 

Eindd jaren tachtig werd duidelijk dat Aanbeveling R (81) 1 door ontwikkelingen in de 
medischee wetenschap en informatietechnologie was ingehaald. Daarenboven waren 
sindss de aanvaarding van deze aanbeveling andere sectorale aanbevelingen tot stand 
gekomenn die een vooruitgang vormden op de eerste aanbeveling uit 1981. Tegen deze 
achtergrondd werd in 1990 door het 'Committee of Experts on Data Protection' van de 
Raadd van Europa tot herziening van Aanbeveling R (81) 1 besloten. Er werd een werk-
groepp ingesteld die tot opdracht kreeg de met de verwerking van medische gegevens 
samenhangendee problemen te onderzoeken en hiervoor bijzondere waarborgen te for-
muleren.. In 1992 presenteerde de werkgroep een ontwerp-aanbeveling 'on the protection 
off  medical data' die na een langdurige periode van discussie en bijstelling uiteindelijk in 
19977 door het Comité van Ministers werd aanvaard. 

Dee redenen die eind jaren zeventig aanleiding vormden voor opstelling van specifieke 
principess op het terrein van medische databanken zijn onverkort blijven gelden, zo kan 
uitt het 'explanatory memorandum' worden opgemaakt. Nieuw is echter de notie dat 
"(...)) medical data are also being processed automatically by information systems inte-
gratedd into some medical equipment, and also outside the health-care sector itself (eg. 
sociall  security, insurance)'.31 Deze ontwikkeling heeft onder andere gevolgen gehad voor 
dee reikwijdte van de nieuwe aanbeveling. 

288 Aanbeveling No. R (97) 5 'on the protection of medical data'. Zie ook Stcrt. 1998,38. 
299 Explanatory memorandum,chapter 1 (introduction). 
300 De voorbereidingsfase van de aanbeveling heeft mede zo lang geduurd omdat de inhoud ervan 

moestt worden afgestemd met de EG-privacyrichtlijn uit 1995; Hondius 1997, p. 379. 
311 Explanatory memorandum, par. 30. 
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Toepassingsgebied Toepassingsgebied 
Dee aanbeveling is van toepassing op verzameling en geautomatiseerde verwerking32 (in 
zowell  de publieke als de private sector) van medische gegevens voor een groot aantal 
doelen:: medische behandeling; vaststelling van een gezondheidssituatie of conditie van 
eenn persoon (onder andere van belang bij toegang tot arbeid of onderwijs); preventieve 
gezondheidszorg;; wetenschappelijk onderzoek; het verkrijgen van sociale voorzieningen 
off  verzekeringsgelden; en identificatiedoeleinden.33 De aanbeveling heeft zodoende ook 
betekeniss voor verwerking van medische gegevens buiten de gezondheidszorg (tenzij het 
nationalee recht hiervoor bijzondere regels omvat; zie principe 2.1). De aanbeveling richt 
zichh - net als Aanbeveling R (81) 1 - uitdrukkelijk op geautomatiseerde gegevensverwer-
king,, maar dit verhindert de lidstaten niet de beginselen ook op niet-geautomatiseerde 
gegevensverwerkingg van toepassing te verklaren. 

MedischeMedische (persoons)gegevens 
Dee opstellers van de aanbeveling hebben gekozen voor een zo breed mogelijke omschrij-
vingg van medische gegevens: alle persoonsgegevens betreffende de (huidige, toekom-
stigee en vroegere) gezondheid van een individu. Hiertoe moeten ook worden gerekend 
gegevenss die met de gezondheid van een individu in verband kunnen worden gebracht35 

enn genetische gegevens. 
Onderr 'personal data' wordt verstaan informatie betreffende een geïdentificeerde of 
identificeerbaree persoon. Overeenkomstig eerdere aanbevelingen wordt in de preambule 
aangegevenn dat een persoon niet identificeerbaar is indien voor identificatie een oneven-
redigee hoeveelheid tijd en mankracht nodig is. Aan deze omschrijving is toegevoegd dat 
inn het geval een persoon niet identificeerbaar is de gegevens 'anoniem' zijn. 

Inn vergelijking met de aanbeveling uit 1981 (deze bestond uit negen principes) is deze 
aanbevelingg aanzienlijk uitgebreid. De principes die specifieke regels omvatten voor 
medisch-wetenschappelijkk onderzoek worden hieronder besproken. 

-- Principe 8.2, onder d R (97) 5 (uitzondering rechten van de betrokkene bij wetenschappelijk 
onderzoek) onderzoek) 
Ondankss het grote belang dat aan het recht op kennisname (en in het verlengde daarvan 
hett recht op rectificatie) van medische gegevens wordt toegekend, kan dit recht (in over-
eenstemmingg met het Verdrag van Straatsburg) bij gegevensverwerking voor onderzoek 
off  statistiek worden beperkt. Een beperking is slechts toegestaan indien er klaarblijkelijk 
geenn risico's bestaan dat de privacybelangen van betrokkenen worden geschonden. Om 
laatstgenoemdee situatie te bewerkstelligen is het met name van belang dat gewaarborgd 
wordtt dat de gegevens niet worden gebruikt om besluiten te nemen of maatregelen te 
treffenn jegens betrokkenen.36 

322 Zie ook het toepassingsgebied (en het begrip 'verwerking') van de EG-privacyrichtlijn zoals bespro-
kenn in hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.1. 

333 Explanatory memorandum, par. 61. 
344 Hieronder vallen ook gegevens betreffende een ongeboren kind; deze behoren overeenkomstig de 

gegevenss van een minderjarige te worden beschermd; zie principe 4.5 Aanbeveling R (97) 5. 
355 Hier wordt gedoeld op informatie die een indicatie geeft van de gezondheidstoestand van een indi-

viduu zoals bijv. (overmatig) gebruik van drank en drugs, levensstijl e.d.. Deze informatie kan bijv. 
nodigg zijn voor het sluiten van een verzekering; explanatory memorandum, par. 38. 

366 Explanatory memorandum, par. 161. 
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-- Principe 10.2 R (97) 5 (bewaring van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek) 
Dee aanbeveling laat ruimte om van de hoofdregel in het belang van medisch-weten-
schappelijkk onderzoek af te wijken: medische gegevens mogen (onder meer) voor dit 
doell  langer worden bewaard (dan nodig is voor het oorspronkelijke doel) indien techni-
schee maatregelen worden getroffen die zorgvuldige bewaring en beveiliging verzekeren, 
daarbijj  rekening houdend met de privacy van de patiënt.37 Langere gegevensbewaring 
kann evenwel worden doorkruist door een verzoek van de betrokkene tot vernietiging 
vann (bepaalde) gegevens.38 

-- Principe 12 R (97) 5 (verwerking van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek) 
InIn dit principe worden de algemene beginselen uitgewerkt voor de verzameling en ver-
werkingg van medische gegevens voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. In het 'ex-
planatoryy memorandum' wordt erop gewezen dat (uit art. 5 Verdrag van Straatsburg 
voortvloeitt dat) alleen die gegevens voor wetenschappelijk onderzoek mogen worden 
gebruiktt die daarvoor specifiek noodzakelijk zijn. Medische gegevens zijn het best be-
schermdd indien anonimisering plaatsvindt alvorens ze voor wetenschappelijk onderzoek 
wordenn verzameld (principe 12.1). Indien anonimisering niet mogelijk is (en het onder-
zoekk wordt uitgevoerd voor rechtmatige doeleinden), mogen persoonsgegevens worden 
verzameld,, doch uitsluitend in één van de volgende situaties (principe 12.2): de betrok-
kenee heeft (geïnformeerde) toestemming gegeven voor één of meer onderzoeksprojecten 
(subb a);39 de wettelijk vertegenwoordiger van de betrokkene heeft toestemming gegeven 
voorr een specifiek onderzoeksproject dat betrekking heeft op de gezondheidstoestand of 
ziektee van de betrokkene (sub b); een bij wet (of lagere regelgeving) aangewezen orgaan 
heeftt autorisatie verleend voor de verstrekking van gegevens voor een onderzoeksproject 
(subb c); of de gegevensverstrekking is bij wet geregeld en noodzakelijk ter bescherming 
enn bevordering van de volksgezondheid (sub d). In het 'explanatory memorandum' 
wordtt aangegeven dat voor ieder afzonderlijk onderzoeksproject toestemming dan wel 
autorisatiee is vereist.40 Dit volgt uit het principe van doelbinding dat in het bijzonder 
geldtt voor de verwerking van medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. 
Dee derde uitzondering (sub c) - autorisatie van de gegevensverstrekking door een or-
gaann ('body') - ziet op de situatie dat het vragen van toesternming aan betrokkenen on-
dankss redelijke inspanningen onuitvoerbaar ('impracticable') zou zijn.41 Bijkomende 
voorwaardenn zijn dat het belang van het onderzoek opweegt tegen het niet (kunnen) 
vragenn van toestemming en de betrokkene geen uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt 
tegenn de verstrekking. Het orgaan dat met de afweging is belast, zal daarbij nog andere 
factorenn moeten meewegen zoals het bestaan van alternatieve onderzoeksmethoden, de 
relevantiee van het onderzoeksdoel in termen van algemeen belang, de voorgestelde vei-

377 Diens privacy is het best beschermd indien de gegevens worden geanonimiseerd; wanneer dit niet 
mogelijkk is moeten andere veiligheidsmaatregelen worden getroffen; explanatory memorandum, 
par.. 185. 

388 Dit recht kan alleen worden beperkt indien sprake is van rechtmatige belangen (van bijvoorbeeld 
dee hulpverlener om zich zelf te verdedigen tegen klachten of vorderingen van de patiënt) of van 
eenn wettelijke verplichting de gegevens te bewaren; zie principe 10.3. 

399 Zie ook explanatory memorandum, par. 201: "(...) personal data may be used for medical research if 
thee data subject has been duly informed of the research project - or at least if the information re-
quirementss (...) have been respected - and has given his consent for that particular project, or, at 
least,, for the purposes of medical research". 

400 Explanatory memorandum, par. 214. 
411 Volgens het explanatory memorandum "(...) cases may arise where the data subject cannot be found 

orr where for other reasons it is apparently impossible to obtain the consent from the data subject him-
selff  (eg. in the case of an epidemic)". Explanatory memorandum, par. 203. 
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ligheidsmaatregelenn teneinde de privacy te beschermen, et cetera. Dit orgaan dient 
bovendienn deskundigheid te bezitten op het terrein van de gegevensbescherming. 
Principee 12 omvat ook een norm voor het zogenoemde "eigen wetenschappelijk onder-
zoek""  (principe 12.3). Voor hulpverleners die de door hen zelf (in de context van preven-
tiee of medische hulpverlening) verzamelde gegevens voor eigen wetenschappelijk on-
derzoekk willen gebruiken, geldt de volgende regeling: mits de betrokkenen hierover zijn 
geïnformeerdd en hiertegen geen bezwaar hebben gemaakt, mogen hulpverleners patiën-
tengegevenss voor eigen wetenschappelijk onderzoek gebruiken. 
Tenn slotte bepaalt principe 12 dat gegevens die voor wetenschappelijk onderzoek wor-
denn verwerkt niet in zodanige vorm mogen worden gepubliceerd dat identificatie van de 
betrokkenenn mogelijk is, tenzij daarvoor toestemming werd gegeven (en mits het natio-
nalee recht zulks niet verbiedt). 

4.334.33 CIOMS 

Dee Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) heeft in het 
kaderr van medisch-wetenschappelijk onderzoek twee relevante documenten opgesteld 
(ziee paragraaf 4.2.1). Met name de in 1991 vastgestelde richtlijnen voor epidemiologisch 
onderzoekk (thans in revisie) zijn relevant voor het gebruik van medische gegevens voor 
wetenschappelijkk onderzoek en statistiek. De bepalingen die specifiek hierop betrekking 
hebbenn worden hieronder besproken. 

aa Richtlijnen voor epidemiologisch onderzoek (1991)4* 

Inn de jaren tachtig gaven de methoden en het bereik van epidemiologisch onderzoek in 
combinatiee met het gebruik van informatietechnologie op dit terrein aanleiding tot maat-
schappelijkee bezorgdheid over de risico's en gevaren van epidemiologische studies en tot 
(nationalee en internationale) discussie over ethische aspecten van de epidemiologie. Deze 
bezorgdheidd had vooral te maken met het feit dat steeds grotere hoeveelheden gegevens 
overr individuen en groepen konden worden verzameld, bewaard en gebruikt. Deze 
achtergrondd vormde voor de CIOMS aanleiding om in 1989 een project te starten om 
richtlijnenn te ontwikkelen voor epidemiologisch onderzoek.45 Bestaande internationale 
verklaringenn en codes, zoals de Verklaring van Helsinki en de CIOMS-richtlijnen inzake 
biomedischh onderzoek met mensen van 1982, konden niet in deze leemte voorzien omdat 
zijj  - toegesneden op mensgebonden onderzoek - waren gericht op het model van de kli-
nischee geneeskunde en de positie van de individuele patiënt/proefpersoon, terwijl epi-
demiologischh onderzoek in veel gevallen betrekking heeft op groepen of gemeenschap-

46 6 

pen. . 

422 Explanatory memorandum, par. 204. 
433 Explanatory memorandum, par. 203. 
444 International guidelines for ethical review of epidemiological studies, Geneva: CIOMS 1991 

(gepubliceerdd in Law, Medicine & Health Care 1991, p. 247-258). De richtlijnen uit 1991 worden mo-
menteell  herzien. 

455 In 'Background notes and acknowledgements' wijst de CIOMS ook nog op de HTV/AIDS-epidemie 
enn de in dat kader uitgevoerde onderzoeken met grote aantallen personen. 

466 Dickens, Gostin & Levine 1991, p. 157: "Up to now, ethical guidelines have emphasized the burdens 
onn individuals rather than the burdens on the communities affected. While these ethical guidelines 
adequatelyy protect the right of the individual to informed consent and confidentiality, they do not 
adequatelyy address such harms as may be done to the customs and integrity of communities as 
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Voorbereidingg van een eerste ontwerp van de richtlijnen vond plaats na uitvoerige raad-
plegingg van deskundigen afkomstig uit diverse landen en organisaties. Vele inspraak-
rondess volgden, waaronder een door de OOMS georganiseerde conferentie, speciaal 
gewijdd aan de ontwerprichtlijnen. De definitieve tekst werd in juli 1991 aanvaard. 

Toepassingsgebied Toepassingsgebied 
Dee richtlijnen omvatten algemene beginselen voor epidemiologisch en klinisch weten-
schappelijkk onderzoek. 'Epidemiologie' wordt daarbij omschreven als "the study of the 
distributionn and determinants of health-related states or events in specified populations, 
andd the application of this study to control of health problems". Epidemiologen houden 
zichh bezig met basaal biomedisch en klinisch onderzoek, statistiek en biostatistiek en 
socialee en gedragswetenschappen.47 

(Medische)(Medische) persoonsgegevens 
Inn de richtlijnen wordt onderscheid gemaakt tussen 'unlinked information' en 'linked 
information'.. Unlinked information wordt omschreven als informatie die niet kan wor-
denn herleid tot of geassocieerd met individuele personen. Gebruik van niet-herleidbare 
informatiee vormt geen bedreiging voor de privacy van betrokkenen (de richtlijnen kun-
nenn in dat geval buiten toepassing blijven). 
Linkedd information wordt onderscheiden in anonieme, niet-nominatieve en nominatieve 
informatie.. Bij anonieme informatie gaat het om gegevens die alleen via een code of een 
anderr middel (slechts bekend bij de betrokkene) kunnen worden herleid tot eenn persoon; 
dee onderzoeker is niet op de hoogte van de identiteit van de betrokkene. Niet-nomina-
tievee informatie betreft eveneens gecodeerde gegevens terwijl de identiteit van de be-
trokkenee bekend is bij de onderzoeker. Nominatieve informatie kan ten slotte via direct 
identificerendee gegevens rechtstreeks tot een persoon worden herleid. 

Dee belangrijkste principes uit de 'guidelines' worden hieronder weergegeven. 

-- Individuele toestemming 
Uitgangspuntt bij epidemiologisch onderzoek is dat individuele personen slechts in stu-
diess mogen worden betrokken indien zij hiervoor hun (geïnformeerde48) toestemming 
hebbenn gegeven. Op deze regel worden in de richtlijnen de nodige uitzonderingen ge-
formuleerd. . 
Zoo wordt onder meer ruimte gelaten van het toestemmingsvereiste af te wijken indien 
hett vragen van toestemming 'impractical' is, bijvoorbeeld omdat de personen van wie 
gegevenss worden verzameld en gebruikt niet kunnen worden gelokaliseerd of het doel 
vann een studie hierdoor zou worden gefrustreerd. In een dergelijk geval dient de onder-
zoekerr wel te kunnen verzekeren dat strikte vertrouwelijkheid in acht wordt genomen en 
datt de studie is gericht op bescherming of bevordering van de volksgezondheid. 
Verderr kan het vragen van toestemming bijvoorbeeld ook achterwege worden gelaten 
indienn betrokkenen via een publieke aankondiging in kennis worden gesteld van het feit 

wholee and viable entities, nor community rights such as to receive results of studies that may im-
provee health care". 

477 Hiertoe kan bijv. ook sommig natuur- en scheikundig onderzoek worden gerekend; Dickens 1991, p. 
175. . 

488 Bij onderzoek met (uitsluitend) persoonsgegevens betekent deze verplichting het verstrekken van 
informatiee over aard van de te verzamelen gegevens, personen die toegang hebben tot de gegevens, 
getroffenn maatregelen inzake vertrouwelijkheid van de gegevens en risico's van onthulling van de 
gegevens;; McCarthy & Porter 1991, p. 238. 
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datt medische persoonsgegevens in het algemeen beschikbaar worden gesteld voor epi-
demiologischh onderzoek. 
Eenn beroep op zo'n uitzondering alsmede de te treffen (compenserende) waarborgen 
behorenn aan een ethische commissie te worden voorgelegd.4 

-- Beperkte informatieverstrekking aan betrokkenen 
Hett kan in bijzondere omstandigheden gerechtvaardigd zijn niet alle informatie aan po-
tentiëlee deelnemers te verstrekken, namelijk wanneer dit voor het welslagen van een 
(epidemiologisch)) onderzoek essentieel is (bijvoorbeeld wanneer aannemelijk is dat vol-
ledigee informatieverstrekking de deelname van een respondent kan beïnvloeden). Wel 
moett ook deze gang van zaken aan een ethische commissie worden voorgelegd. 

-- 'Community agreement' 
Wanneerr het niet mogelijk is van iedere individuele betrokkene toestemming te verkrij-
gen,, kan via een zogenaamde 'community agreement' toestemming voor een onderzoek 
wordenn gevraagd. Een persoon die representatief is voor (de aard, tradities en politieke 
ideeënn van) een bepaalde gemeenschap of groep en tegelijkertijd in een onafhankelijke 
positiee verkeert, geeft in een dergelijk geval toestemming. Een beslissing van een indi-
viduu uit de desbetreffende groep niet te willen deelnemen aan een onderzoek wordt even-
well  gerespecteerd. 

-- Bescherming van de groepsprivacy bij publicatie 
Epidemiologischee studies kunnen in hun uitkomsten onbedoeld schade berokkenen aan 
individuenn en groepen, zoals economisch verlies (belemmering bij toegang tot arbeid en 
verzekering),, stigmatisering of uitsluiting van bepaalde diensten. Onderzoekers die met 
gevoeligee onderzoeksresultaten naar buiten komen, dienen zorgvuldigheid te betrachten 
tenn aanzien van de publicatie en toelichting van die resultaten. 

-- Vertrouwelijkheid 
Bijj  epidemiologisch onderzoek waarvoor gegevens over individuele personen of groepen 
wordenn verzameld en bewaard, geldt dat vertrouwelijk met deze gegevens moet worden 
omgegaan.. Onthulling van onderzoeksgegevens zou tot schade of ongemak kunnen 
leidenn bij individuen of groepen. Onderzoekers moeten derhalve maatregelen treffen die 
bijvoorbeeldd de toegang tot gegevens beperken, gegevens anonimiseren en voorkomen 
datt betrokkenen direct kunnen worden geïdentificeerd. Ook behoren direct identifice-
rendee gegevens te worden verwijderd alvorens de overige gegevens via statistische ana-
lysee tot onderzoeksresultaten worden bewerkt. Indien niet aan deze norm kan worden 
voldaan,, zullen onderzoekers moeten uitleggen waarom identificerende gegevens be-
waardd moeten blijven en hoe de vertrouwelijkheid hiervan is gewaarborgd. Herleidbare 
gegevenss worden niet voor wetenschappelijk onderzoek verzameld en gebruikt wanneer 
hett onderzoek ook met niet-herleidbare gegevens kan worden uitgevoerd (zoals bij ano-
niemm testen van bloed op HlV-infecties). 

-- Verplichte ethische toetsing 
All ee onderzoeksvoorstellen op het terrein van de epidemiologie, dus ook waarbij alleen 
sprakee is van verzameling en verdere verwerking van gegevens, moeten worden voorge-
legdd aan een onafhankelijke ethische toetsingscommissie. 

499 Zie ook richtlijn 18 Richtlijnen voor biomedisch onderzoek met mensen (2002). 
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4.44 Nationale privacynormen voor  medisch-wetenschappelijk 
onderzoek k 

Inn deze paragraaf wordt eerst ingegaan op het medisch beroepsgeheim en de beteke-
niss hiervan voor medisch-wetenschappelijk onderzoek (paragraaf 4.4.1). Vervolgens 
komenn aan de orde de (belangrijkste) privacybepalingen voor medisch-wetenschap-
pelijkk onderzoek met gegevens zoals neergelegd in de dataprotectiewetgeving (para-
grafenn 4.4.2 en 4.4.3), de WGBO (paragraaf 4.4.4), de Wet CBS (paragraaf 4.4.5) en de 
WMOO (paragraaf 4.4.6). In de laatste paragraaf komt de relevante zelfregulering aan 
bodd (paragraaf 4.4.7). 

4.4.14.4.1 Het medisch beroepsgeheim 

Dee regels van het medisch beroepsgeheim vormen de kern van de huidige privacybe-
schermingg van in het kader van de hulpverlening verzamelde en geregistreerde (me-
dische)) gegevens en gelden voor personen die uit de aard van hun beroep of relatie 
mett de patiënt worden geacht patiëntengegevens vertrouwelijk te behandelen. Zij zijn 
inn de eerste plaats ontwikkeld in de rechtspraak (a), maar zijn thans - tot op bepaalde 
hoogtee - ook terug te vinden in nationale wet- en regelgeving (b). Door ontwikkelin-
genn in gezondheidszorg en maatschappij staan de regels van het beroepsgeheim 
voortdurendd onder druk (c). Uit het beroepsgeheim zijn ten slotte regels af te leiden 
voorr de verwerking van patiëntengegevens ten behoeve medisch-wetenschappelijk 
onderzoekk (d). 

aa Inhoud en omvang; doorbreking van het geheim 

Hett medisch beroepsgeheim vormt van oudsher de basis voor de bescherming van 
medischee gegevens. De hulpverlener heeft te zwijgen over hetgeen hem door de pa-
tiëntt met wie hij in een beroepsmatige relatie staat wordt toevertrouwd dan wel het-
geenn hem tijdens de behandelingsrelatie ter kennis komt (zwijgplicht). 
Dee zwijgplicht van de medische beroepsbeoefenaar is een bijzondere, niet alleen om-
datt het gebied waarop deze raad en bijstand geeft als hoogstpersoonlijk wordt be-
schouwd,, maar ook vanwege het feit dat deze zijn beroep niet kan uitoefenen zonder 
mededelingenn van de patiënt.] Voorwaarde voor dit laatste is vertrouwen bij de pa-
tiëntt dat de beroepsbeoefenaar deze informatie niet naar buiten brengt. Daarmee is de 
functiee van het medisch beroepsgeheim aangegeven: het waarborgen van de vertrou-
welijkheidd van medische gegevens jegens derden opdat alle informatie die de hulp-
verlenerr over iemand te weten komt binnen de vertrouwensrelatie tussen arts en pati-

522 53 

entt blijft . Deze vertrouwelijkheid werkt ook door na overlijden van de patiënt. 

500 De zwijgplicht van de medicus vloeit voort uit de aard van zijn beroep; zie HR 21 april 1913, NJ 
1913,, 958; zie ook CMT 22 maart 1933, NJ 1933, 1667. Andere bij een behandeling van een patiënt 
betrokkenn personen, zoals co-assistenten, verpleegkundigen, biochemici, secretaressen, etc. hebben 
voorr zover zij geen erkend beroepsgeheim hebben een afgeleide zwijgplicht; Leenen 2000, p. 224. 

511 De Brauw 1988, p. 16. 
522 RoscamAbbing 1997, p. 215. 
533 Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage, 28 juni 1996 (Kort Geding 1996/nr. 273), TvGR 1997/14. 

Ziee Hazewinkel-Suringa 1959, p. 95; De Brauw 1988, p. 29; Gevers 1993; Ploem 1999a. 
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Sindss lang is het beroepsgeheim gericht op het algemene belang van een onbelem-
merdee toegang tot de gezondheidszorg. Een ieder dient zich zonder vrees voor 
eventuelee schade veroorzaakt door het onthullen van bepaalde gevoelige informatie 
tott een hulpverlener te kunnen wenden. Deze vrije toegang tot de hulpverlening werd 
doorr de wetgever zo belangrijk geacht dat zij het belang van geheimhouding heeft 
latenn prevaleren boven het belang van waarheidsvinding in rechte. Bepaalde catego-
rieënn hulpverleners, waaronder artsen en verpleegkundigen, hebben een zogenaamd 
verschoningsrechtt dat hun in staat stelt het geheim ten overstaan van de (strafrechter 
gestandd te doen. 

Tussenn de zwijgplicht en het verschoningsrecht dient uitdrukkelijk onderscheid te 
wordenn gemaakt, vooral in die zin dat hun betekenis en reikwijdte verschillend is. 
Terwijll  de zwijgplicht in beginsel tegenover een ieder geldt (met uitzondering van de 
patiëntt of zijn vertegenwoordigers), kan het verschoningsrecht alleen worden inge-
roepenn tegenover de rechter. Daarnaast heeft de zwijgplicht een breder bereik dan het 
verschoningsrecht;; laatstgenoemd recht komt exclusief toe aan hen die zich hierop op 
grondd van wet of jurisprudentie kunnen beroepen (arts, tandarts, verloskundige et 
cetera).. De overige bij een behandeling van een patiënt betrokken personen, zoals co-
assistenten,, klinisch chemici, secretaressen en dergelijke hebben een afgeleid verscho-
ningsrechtt omdat anders het beroepsgeheim van zojuist genoemde beroepen tegen-
overr de rechter niet gehandhaafd zou kunnen worden.56 Volgens de medische tucht-
rechtspraakk moet een arts, die wordt verzocht in een rechtszaak te getuigen, zich op 
zijnn verschoningsrecht beroepen.57 

Dee vraag rijst of ook niet-behandelend artsen (zoals keuringsartsen, vertrouwensart-
senn en medische adviseurs) zich op een verschoningsrecht kunnen beroepen. De Hoge 
Raadd heeft deze vraag in negatieve zin beantwoord.58 Gelding van een (zelfstandig) 
medischh beroepsgeheim en verschoningsrecht kan eerst worden aangenomen wan-
neerr sprake is van de uitvoering van handelingen op het terrein van de gezondheids-
zorgg ten aanzien van een individuele patiënt. Bij deze restrictieve visie op het be-
roepsgeheimm zijn vraagtekens geplaatst: zij zou onvoldoende recht doen aan een sa-
menlevingg waarin hulpverleningsgegevens regelmatig worden verstrekt aan de niet-
behandelendee sector terwijl men ook in die (laatste) situatie een zorgvuldige omgang 
mett medische gegevens mag verwachten.59 

544 Hazewinkel-Suringa stelt in haar monografie over het beroepsgeheim het algemeen belang van het 
beroepsgeheimm voorop: "De zwijgplicht en het zwijgrecht dienen in concreto de hulpbehoevende 
enkeling,, maar in abstracto bedoelen zij de onbekommerde gang van allen, die lichamelijke, sociale 
off  geestelijke bijstand behoeven, mogelijk te maken"; Hazewinkel-Suringa 1959, p. 42. Zie ook de 
(recentere)) uitspraak van het Europese Hof in Z t. Finland, 25 februari 1997, NJCM-Bulletin 1997, p. 
7122 e.v., m.nt. A.C. Hendriks: "I t is crucial not only to respect the sense of privacy of a patient but 
alsoo to preserve his or her confidence in the medical profession and in the health services in general. 
Withoutt such protection, those in need of medical assistance may be deterred from revealing such 
informationn of a personal and intimate nature as may be necessary in order to receive appropiate 
treatmentt and, even, from seeking such assistance, thereby endangering their own health and, in the 
casee of transmissible diseases, that of the community"; zie ook Andersson t. Zweden/ M.S. t. Zweden, 
277 augustus 1997, NJCM-Bulletin 1998, p. 164 e.v., rant. A.C. Hendriks. 

555 In de rede ligt dat het hier in ieder geval gaat om alle in art. 3 Wet BIG genoemde beroepen (arts, 
tandartss etc); zie voor een verder overzicht en de rechtspraak Leenen 2000, p. 224. 

566 Leenen 1969, p. 848. 
577 MT Zwolle 20 november 1954, NJ1955, 71 en MT Groningen 28 november 1956, NJ1957,366. 
588 HR 15 oktober 1999, TvGR 2000/ 72, m.nt. J.C. Dute. 
599 Idem. 
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Inn de visie van De Graaf (in 'Medisch beroepsgeheim onder druk') zou een discussie 
overr de ratio van het verschoningsrecht (dat werkt tegenover de rechter) moeten 
wordenn losgekoppeld van beschouwingen over de ratio van het beroepsgeheim (dat 
uitlatingenn aan het publiek en justitie verbiedt). Anders gezegd: met de toekenning 
vann een beroepsgeheim moet men niet restrictief omgaan vanuit de gedachte dat men 
niett iedereen een verschoningsrecht kan toekennen. De maatschappelijke opvattingen, 
mett name ten aanzien van de persoonlijke levenssfeer, vragen om een extensieve uit-
legg van het beroepsgeheim. Op deze wijze worden problemen vermeden die spelen bij 
tallozee beroepsbeoefenaren die geen arts zijn, maar die wel met vertrouwelijke medi-
schee gegevens werken en deze alleen al op grond van privacyoverwegingen behoren 
tee beschermen. De 'juridische aankleding' van het beroepsgeheim is evenwel niet voor 
iederee beroepsbeoefenaar hetzelfde (soms is hun beroepsgeheim vastgelegd in wetge-
vingg en soms is hieraan een verschoningsrecht gekoppeld), aldus de Graaf. 
Eenn gelijksoortige gedachtelijn lijk t ook aanwezig in een arrest van de Hoge Raad uit 
middenn jaren tachtig, waarin centraal stond of een sociaal-wetenschappelijk onder-
zoekerr over een verschoningsrecht (ex art. 218 Wetboek van Strafvordering) be-
schikt.611 In casu weigerde een onderzoeker, zich beroepend op deze bepaling, in een 
rechtszaakk informatie prijs te geven over een respondent. De Hoge Raad wees dit 
beroepp van de hand, redenerend dat de professie van sociaal-wetenschappelijk onder-
zoekerr zich (nog) niet dusdanig heeft geprofileerd (in tegenstelling tot het beroep van 
medicuss of advocaat) dat moet worden besloten tot toekenning van een algemeen 
verschoningsrecht.. Uit deze uitspraak volgt echter niet, zo stelde annotator 't Hart, 
datt door onderzoekers niet aan de toegezegde vertrouwelijkheid van respondenten-
gegevenss kan worden vastgehouden. Alleen in een zeer uitzonderlijk geval van een 
getuigenverklaringg in een strafzaak zou geheimhouding moeten wijken voor het ho-
geree belang van strafrechtelijke feitenvaststelling.62 

Halverwegee deze eeuw is men de geheimhoudingsplicht mede gaan zien als een op 
individuelee belangen gericht privacyrecht van de patiënt.63 Bij deze benadering is niet 
zozeerr de aard van het beroep als wel het (gevoelige) karakter van de gegevens rele-
vant.. In dit licht wordt het beroepsgeheim ook wel als voorloper van de moderne 
privacywetgevingg (op het terrein van de medische gegevens) beschouwd.64 

Onderr het beroepsgeheim valt een veelheid van zaken en feiten. Behalve het toever-
trouwdee geheim kunnen hiertoe worden gerekend gegevens met betrekking tot de 
anamnese,, opname in een ziekenhuis, diagnose, onderzoeken en tests, het voorschrij-
venn van geneesmiddelen, beeldmateriaal (zoals een röntgenfoto) en dergelijke. Voorts 
vallenn hieronder ook niet-medische zaken, zoals bijvoorbeeld gezinsproblematiek, 

600 De Graaf 1995. 
611 HR15 mei 1984, NJ1984,722 (m.nt. 't Hart). 
622 Zie ook een reactie van Groenendijk in het tijdschrift Sociodrome. Deze auteur beschouwt het als 

eenn winstpunt voor het wetenschappelijk onderzoek dat het belang van een vertrouwelijke relatie 
tussenn onderzoeker en respondent nu expliciete rechterlijke erkenning heeft gevonden. Dat het 
niett tot een volledige erkenning is gekomen van een verschoningsrecht voor sociaal-wetenschap-
pelijkk onderzoekers acht hij niet onoverkomelijk, te meer nu de gevallen waarin onderzoekers te 
makenn kunnen krijgen met belangenconflicten die voor de rechter moeten worden uitgevochten, 
geringg zullen zijn. Daarenboven kunnen onderzoekers ook nu al - via adequate motivering - hun 
geheimhoudingsplichtt handhaven in situaties waarin belangenconflicten dreigen te ontstaan; 
Groenendijkk 1986, p. 4-6. 

633 Leenen & Gevers 1996, p. 30. 
644 Van Manen 1978, p. 455; Gevers 1990, p. 33. 

131 1 



HoofdstukHoofdstuk 4 

indienn deze de hulpverlener in het kader van een behandeling ter kennis komen 
alsookk feiten en omstandigheden waarvan de hulpverlener in die hoedanigheid (bij-
voorbeeldd tijdens een huisbezoek) kennis heeft genomen en waarvan openbaarma-
kingg het vertrouwen van patiënten in artsen zou beschamen. 

Hett beroepsgeheim geldt in beginsel ten opzichte van iedereen, daarbij aangetekend 
datt het niet kan worden ingeroepen tegen de patiënt zelf.66 Deze kan via het geven 
vann toestemming de arts van zijn geheimhoudingsplicht ontslaan (zie hierna). 
Ookk buiten de hulpverleningsrelatie rust op de arts een geheimhoudingsplicht.68 Zo 
zijnn artsen die als taak hebben personen aan een medisch onderzoek te onderwerpen 
terr uitvoering van een controlerende, keurende of adviserende taak gebonden aan het 
medischh beroepsgeheim, zij het dat het daarbij gaat om een beperkte zwijgplicht. Dit 
laatstee vloeit voort uit de werkzaamheden van deze artsen: zij hebben in een of andere 
vormm tot taak over een individuele gezondheidstoestand te rapporteren aan bepaalde 
instanties.69 9 

Hett medisch beroepsgeheim heeft - althans in Nederland70 - nooit de status van een 
'secrett absolu' gehad. Belangen van anderen en van de maatschappij kunnen door-
brekingg van het geheim rechtvaardigen, zij het dat daarbij grote terughoudendheid 
moett worden betracht. Dit laatste betekent volgens Gevers dat de grenzen van de 
zwijgplichtt strikt worden bewaakt en dat aan een belangenafweging die kan leiden tot 
doorbrekingg van de geheimhoudingsplicht strenge voorwaarden moeten worden 
gesteld.711 Er zijn drie situaties waarin doorbreking van het beroepsgeheim toelaatbaar 
wordtt geacht. 
Tenn eerste kan, zoals hierboven aangegeven, toestemming van de patiënt de hulpver-
lenerr van zijn geheimhoudingsplicht ontslaan.73 De toestemming van de patiënt moet 
inn vrijheid zijn gegeven74 en op voldoende informatie (over aard, omvang en 
consequenties)) berusten.75 De patiënt moet de draagwijdte ervan kunnen overzien.76 

Eenn door de patiënt afgegeven algemene machtiging ontheft de arts niet zonder meer 
vann zijn beroepsgeheim:77 het kan (bij hoge uitzondering) voorkomen dat de 
hulpverlenerr - ondanks toestemming van de patiënt - aan handhaving van het ge-
heimm voorrang moet geven (een patiënt kan de arts immers niet ontheffen van zijn 

655 Leenen 2000, p. 224. 
666 Idem, p. 226. 
677 Gevers 1995, p. 8. 
688 Roscam Abbing 1995, p. 15, die wijst op een uitspraak in kort geding uit 1994 (KG nr. 8855/KG ZA 

94-261)) waarin het GAK te Groningen werd veroordeeld tot uitkering van smartengeld aan een 
AIDS-patiëntt na het uitlekken van zijn medische situatie; zie ook Leenen 2000, p. 225 die stelt dat 
eenn ruime interpretatie van het beroepsgeheim in overeenstemming is met de verwachtingen van 
patiëntenn dat met hun gegevens (ook buiten de behandelende sector) zorgvuldig wordt omge-
gaan. . 

699 De Brauw 1988, p. 56-57. 
700 In Frankrijk wordt (van oudsher) sterk vastgehouden aan het 'secret absolu', alhoewel ook dit land 

tall  van wettelijke uitzonderingen kent; Hazewinkel-Suringa 1959, p. 102. 
711 Gevers 1995, p. 6. 
722 Leenen 2000, p. 232-235. Zie ookk Rb. Haarlem 11 december 1984, TvGR 1985/58. 
733 Belangrijke uitspraken zijn in dit verband: Hof Den Haag 27 december 1945, N] 1946, 429; CMT 31 

oktoberr 1940, N] 1941,855; CMT 19 april 1956, NJ1957,24. 
744 Zie Sluyters & Biesaart 1995, p. 105; aldaar verwijzing naar Rb. Haarlem 12 mei 1992, TvGR 1992/45. 
755 De Brauw 1988, p. 25-26. 
766 Leenen, p. 233. 
7777 Zie o.m. CMT 31 oktober 1940, NJ 1941,855. 

132 2 



PrivacynormenPrivacynormen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek 

geheimhoudingsplichtt voor zover het algemeen belang in het geding is).78 Toestem-
mingg van patiënten mag worden verondersteld bij informatieverstrekking aan perso-
nenn die direct en concreet bij de actuele zorgverlening van een patiënt zijn betrokken 
('secrett partagé'),79 tenzij het om bijzonder vertrouwelijke informatie gaat of de patiënt 
tegenn een verstrekking bezwaar heeft aangetekend. De zwijgplicht geldt onverkort ten 
aanzienn van artsen en andere hulpverleners die niet direct bij de behandeling zijn 
betrokken.80 0 

Tenn tweede kunnen wettelijke regelingen de geheimhoudingsplicht opheffen. Het 
gaatt daarbij om voorschriften die de arts verplichten bepaalde gegevens aan derden te 
verstrekken.. De wetgever heeft in deze gevallen, dikwijl s verband houdend met bij-
zonderee volksgezondheidsbelangen, de zwijgplicht en het verschoningsrecht opzij 
gezett en een wettelijke plicht tot spreken (of gegevensverstrekking) gecreëerd.81 Voor-
beeldenn vindt men in uiteenlopende wettelijke regelingen, waaronder de Infectieziek-
tenwett (melding van bepaalde infectieziekten bij de GGD) en de Wet op de lijkbe-
zorgingg (opname van gegevens op de overlijdensverklaring).82 

Tenn derde is de arts gerechtigd zijn geheimhoudingsplicht te doorbreken wanneer het 
handhavenn van die plicht de arts in een noodsituatie zou brengen ('conflict van 
plichten').833 Hier wordt gedoeld op een situatie waarin sprake is van overmacht (art. 
400 Wetboek van Strafrecht), ofwel een hulpverlener zich genoodzaakt voelt aan een ho-
gerr particulier of algemeen belang (dan het belang dat door geheimhouding wordt 
beschermd)) voorrang te geven.84 Een voorbeeld is het voorkomen of beperken van 
ernstigee schade voor de patiënt zelf, derden of de samenleving. De zwijgplichtige 
draagtt de verantwoordelijkheid voor de belangenafweging.85 

bb Inbedding in wet- en regelgeving 

Hoewell  het leerstuk van het medisch beroepsgeheim vooral in de jurisprudentie tot 
ontwikkelingg is gekomen (waarbij met name de medische tuchtrechter en de civiele 
rechterr een belangrijke rol hebben gespeeld), heeft het van oudsher ook een wettelijke 
basis,, namelijk in art. 272 Wetboek van Strafrecht: "Hi j die enig geheim waarvan hij 
weett of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij uit hoofde van ambt, beroep of wette-
lij kk voorschrift dan wel van vroeger ambt of beroep verplicht is het te bewaren, opzet-
telijkk schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboe-
tee van de vierde categorie". In strafrechtelijke context zijn voorts van belang de artike-

788 Zie o.m. HR17 februari 1928, NJ 1928,727. Zie ook Leenen 2000, p. 233; Callens 1995, p. 173-174. 
799 Men denke aan de waarnemer of vervanger van de behandelend arts, medebehandelaars, verpleeg-

kundigen,, de patholoog anatoom e.d., die bij de zorgverlening zijn betrokken; zie Nationale Raad 
voorr de Volksgezondheid 1992, p. 17. 

800 Zie bijv. MT Zwolle 18 april 1953, NJ1954,179. 
811 DeBrauwl988,p.27. 
822 Vgl. verplichte gegevensverstrekkingen in het kader van toezicht op en ondersteuning van 

overheidsbeleidd zoals o.a. neergelegd in art. 11 Wet afbreking zwangerschap en art. 6 lid 3 Wet bij-
zonderee medische verrichtingen; deze verstrekkingen worden echter - vanwege de plicht tot anoni-
miseringg van de gegevens - niet als een doorbreking van het beroepsgeheim beschouwd. 

833 Conflict van plichten werd door de tuchtrechter aanvaard in o.a. MT Zwolle 8 november 1952, NJ 
1953,359;; CMT 28 september 1972, NJ 1973,270. 

844 Voor nadere criteria bij het nemen van een dergelijke beslissing zie Leenen 2000, p. 234. 
855 Hoge Raad d.d. 6 maart 1987, NJ 1987, 1016: het oordeel of sprake is van een conflict van plichten 

komtt in de eerste plaats toe aan de (behandelend) arts zelf. 
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artikelenn in het Wetboek van Strafvordering die de arts een verschoningsrecht toe-
kennenn waar anderen een getuigplicht hebben. 
Hiernaastt is de geheimhoudingsplicht geregeld in beroepenwetgeving, en wel in art. 
888 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). 
Dee geheimhoudingsplicht is ten slotte ook opgenomen in het Burgerlijk Wetboek (als 
elementt van de geneeskundige behandelingsovereenkomst; zie paragraaf 4.4.4). Zij is 
neergelegdd in art. 7: 457, eerste lid BW. De hoofdregel luidt dat de hulpverlener er-
voorr zorg draagt dat aan anderen dan de patiënt geen inlichtingen over de patiënt 
dann wel inzage in of afschrift van diens dossier worden verstrekt dan met toestem-
mingg van de patiënt. Indien gegevens (na toestemming) aan 'derden' worden ver-
strekt,, mag dit de privacy van een ander individu (zoals een familielid) niet schaden. 
Opp grond van art. 457 rust een zorgplicht op de hulpverlener: deze dient zich actief op 
tee stellen (bijvoorbeeld door beveiligingsmaatregelen te treffen) om te voorkomen dat 
persoonsgegevenss ten onrechte bij anderen terecht komen.88 Afhankelijk van de situa-
tiee waarin de betrokken beroepsbeoefenaar verkeert (zelfstandig gevestigd dan wel 
werkendd in dienstverband) rust deze verantwoordelijkheid op een individuele hulp-
verlenerr dan wel op het ziekenhuis of andere gezondheidszorginstelling. 
Art.. 7: 457 BW behelst voor het overige hoofdzakelijk uitzonderingen op de zwijg-
plicht.. In dit verband is met name van belang het tweede lid dat bepaalt dat de hulp-
verlenerr zonder toestemming van de patiënt inlichtingen kan verstrekken aan perso-
nenn "(...) die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandelingsovereen-
komstt en degene die optreedt als vervanger van de hulpverlener, voor zover de 
verstrekkingg noodzakelijk is voor de door hen in dat kader te verrichten werkzaam-
heden".. Aanvankelijk was deze uitzondering anders geformuleerd: inlichtingen 
mochtenn worden verstrekt aan "degenen van wie beroepshalve de medewerking bij 
dee uitvoering van de behandelingsovereenkomst noodzakelijk is en degene die op-
treedtt als vervanger van de hulpverlener". De huidige formulering is iets strikter in 
dee zin dat gegevensverstrekking of het verlenen van inzage of afschrift beperkt moet 
blijvenn tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling. Deze aanscher-
pingg is op verzoek van kamerleden toegevoegd teneinde te verduidelijken dat ver-
strekkingg van inlichtingen voor andere doeleinden, zoals medisch-wetenschappelijk 
onderzoek,, niet onder deze bepaling kan worden gebracht. Met het oog op de 
uitvoeringg van wetenschappelijk onderzoek en statistiek is in de WGBO een uitzonde-
ringg op de geheimhoudingsplicht opgenomen (art. 7: 458 BW). Deze wordt uitvoerig 
besprokenn in paragraaf 4.4.4. 

Naastt wetgeving kan nog een aantal beroepsregelingen worden genoemd waarin het 
medischh beroepsgeheim is opgenomen. Zo wordt in de Modelregeling arts-patiënt, 
overeengekomenn tussen de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering 
derr Geneeskunst (KNMG) en het Landelijk Patiënten/Consumenten Platform, het 
beroepsgeheimm omschreven als de plicht tot zwijgen ten aanzien van elk geheim 
waarvann de arts weet, of redelijkerwijs moet vermoeden, dat hij uit hoofde van zijn 

866 Zie de artikelen 218,284, vierde lid en 415 Wetboek van Strafvordering; zie ook art. 98 W.v.Sv. Voor 
civielrechtelijkee procedures is het verschoningsrecht geregeld in het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvorderingg (art. 191, tweede lid, onder b) en voor administratiefrechtelijke in art. 8:33 Alge-
menee wet bestuursrecht. 

877 Wet van 11 november 1993, Stb. 655. 
888 Registratiekamer 1995, p. 8. 
899 Rijksen 1991, p. 1221. 
900 Sluyters & Biesaart 1995, p. 106. 
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beroepp verplicht is het te bewaren. De Gedragsregels voor artsen van de KNMG om-
vattenn een soortgelijke bepaling.] 

cc Ontwikkelingen 

Hazewinkel-Suringaa stelt in haar monografie uit 1959 over het beroepsgeheim: "Het is 
(...)) niet iets statisch, iets onveranderlijks. Integendeel het wordt beïnvloed door be-
paaldee zienswijzen, idealen, begeerten, die van generatie tot generatie plegen te wis-
selen;; het wordt beroerd door en heeft zich aan te passen aan de evoluerende samen-
levingg met haar telkens nieuwe omstandigheden en intermenselijke verhoudingen".92 

Ookk het medisch beroepsgeheim staat aan dergelijke ontwikkelingen bloot. Zo zijn de 
medischee beroepsuitoefening en de context waarbinnen deze plaatsvindt in de laatste 
decenniaa ingrijpend veranderd.93 In dit kader kan een aantal ontwikkelingen worden 
genoemd,, overigens zonder daarbij naar een uitputtende opsomming te streven. In de 
eerstee plaats is de kring van hulpverleners, die bij de behandeling en nazorg van de 
patiëntt zijn betrokken en in dat kader relevante informatie nodig hebben, in de loop 
derr jaren sterk uitgebreid. Men denke daarbij overigens niet alleen aan toegenomen 
specialiseringg in de gezondheidszorg en het inschakelen van meer disciplines bij de 
hulpverleningg maar ook aan de opkomst van groepspraktijken en grote poliklinieken. 
Inn de tweede plaats is sprake van een toenemende samenwerking tussen de curatieve 
sectorr en andere sectoren van de gezondheidszorg (zoals bijvoorbeeld preventieve 
zorgg of maatschappelijk werk). 
Eenn derde ontwikkeling is de groeiende behoefte aan medische gegevens voor secun-
dairee doelstellingen, zoals financiering, planning, beleid, kwaliteitsbewaking, weten-
schappelijkk onderzoek en dergelijke. Ook kan worden genoemd de verwevenheid van 
dee gezondheidszorg met het complex van sociale voorzieningen en particuliere ver-
zekeringen. . 
Tenn vierde moet worden gewezen op het doordringen van de informatietechnologie 
(IT)) in de gezondheidszorg. Vroeger werden medische gegevens (voornamelijk) 
handmatigg opgeslagen en verwerkt, tegenwoordig verlopen deze processen steeds 
vakerr via elektronische middelen. Zo hebben ziekenhuizen en andere medische instel-
lingenn nieuwe systemen voor opslag van medische gegevens ontwikkeld en zijn 
patiëntendossierss veelal geautomatiseerd (elektronisch patiëntendossier) en gekop-
peldd aan klinische beslissystemen.95 Daarmee is de medische geschiedenis van een 
patiëntt thans met steeds minder belemmeringen beschikbaar in het kader van de 
noodzakelijkee zorg, onafhankelijk van tijd en plaats.96 

Tenn gevolge van genoemde ontwikkelingen zijn de vraag naar en de mogelijkheden 
tott registratie, opslag, uitwisseling, koppeling en dergelijke van medische gegevens in 
(enn ook buiten) de gezondheidszorg sterk toegenomen. Door toename in aantal en 
omvangg van gegevensstromen, tezamen met de schaalvergroting in de gezondheids-

911 Gedragsregels voor artsen, KNMG: Utrecht 2002, art. H.15. 
922 Hazewinkel-Suringa 1959, p. 1. 
933 De Graaf 1995, p.1. 
944 Zo worden bijv. ook diëtisten of spelbegeleiders op een kinderafdeling bij de behandeling betrok-

ken;; Kamerstukken II  1990/91,21 561, nr. 6, p. 39. 
955 Voor een korte toelichtingg op deze toepassingen zie Ploem 2001, p. 39-43. 
966 Heeft dit alles voor de kwaliteit van de hulpverlening belangrijke voordelen, risico's in de sfeer van 

dee vertrouwelijkheid van gegevens zullen aanzienlijk toenemen; Roscam Abbing 2000, p. 57-58. 
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zorg,, komt het beroepsgeheim onder een steeds grotere druk te staan. Ook ziet men 
datt het medisch beroepsgeheim - dat is toegesneden op situaties waarin gegevensuit-
wisselingg geen regel is, maar uitzondering en waarin medische gegevens berusten bij 
dee individuele hulpverlener - tekortschiet bij het oplossen van 'moderne' vraagstuk-
kenn rond gegevensopslag en -verwerking. Zo biedt het bijvoorbeeld geen aankno-
pingspuntenn voor het bewaren van gegevens en de rechten van de betrokkene. In dit 
lichtt is aanvullende bescherming van patiëntengegevens via algemene en bijzondere 
privacywetgevingg (zie ook de paragrafen 4.4.2 - 4.4.6) noodzakelijk gebleken. 

dd Betekenis voor de wetenschapsbeoefening 

Hett medisch beroepsgeheim heeft belangrijke gevolgen voor het beschikbaar stellen 
vann tijdens de hulpverlening (of preventie) vrijgekomen gegevens voor medisch-we-
tenschappelijkk onderzoek. Om te beginnen levert het verstrekken van gegevens uit 
eenn medisch dossier voor onderzoek of statistiek aan niet rechtstreeks bij de behande-
lingg betrokken personen zonder medeweten en toestemming van de betrokkene in 
principee schending van de geheimhoudingsplicht op (zie ook de in paragraaf 4.4.4 te 
besprekenn artikelen 7: 457/ 458 BW waarin het toestemmingsvereiste en de uitzonde-
ringenn hierop in het belang van wetenschappelijk onderzoek zijn neergelegd).99 Daar-
bijj  is niet alleen het individuele belang van de patiënt, maar ook het algemeen belang 
inn het geding (men zou zich uit vrees dat hulpverleners of onderzoekers onzorgvuldig 
mett patiëntengegevens omgaan, weerhouden kunnen voelen om noodzakelijke hulp 
tee zoeken of althans voldoende informatie aan een beroepsbeoefenaar te verstrekken). 
Dezee regel kan worden afgeleid uit tal van (tuchtrechtelijke) uitspraken, waarvan de 
meestee betrekking hebben op situaties waarin een arts zich rechtstreeks in een gerech-
telijkee procedure mengt door informatie over zijn patiënt prijs te geven aan een derde 
(rechter,, advocaat of andere buitenstaander).100 

Eenn van de weinige uitspraken waarin het beroepsgeheim expliciet aan de orde is in 
relatiee tot gegevensverstrekking voor wetenschappelijk onderzoek, betreft een zaak 
uitt 1987 van het tuchtcollege Eindhoven. Het college stelde in deze zaak vast dat twee 
artsenn hun beroepsgeheim hadden geschonden, en legde hun daarbij de maatregel 
vann waarschuwing op. Daarbij overwoog het college dat het belang van een onbe-
lemmerdee toegang tot de gezondheidszorg "(...) van een zo hoge orde [is] dat schen-
dingg van de geheimhoudingsplicht ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek 
slechtss bij hoge uitzondering (...) gerechtvaardigd [is]. De vraag of van een dergelijke 
uitzonderingssituatiee sprake is moet worden beantwoord aan de hand van een belan-
genafweging,, waarbij onder meer aan de orde moet komen de mate van schending 
vann de geheimhoudingsplicht, de aard en het doel van het wetenschappelijk onder-
zoekk en in verband daarmede het door het onderzoek gediende belang en de vraag of 
datt onderzoek ook, zij het wellicht minder volledig, of op een voor de onderzoeker 

977 Gevers 1986a, p. 316. 
988 Idem, p. 316-317; Callens 1995, p. 228-233; Callens 1997, p. 460461. 
999 Het toestemmingsrecht van de betrokkene in het geval van verstrekking van zijn gegevens aan 

derdenn gaat - na diens overlijden - niet over op de nabestaanden; Leenen 2000, p. 228. 
1000 Zie een uitvoerig overzicht Gevers 1998, p. 190-206; zie i.h.b. enkele (tuchtrecht)uitspraken inzake 

schendingg van het beroepsgeheim bij gegevensverstrekking t.b.v. de publiciteitsmedia: CMT 30 juni 
1994,, TvGR 1995/27; MT Eindhoven 3 oktober 1994, TvGR 1995/19; en MT Amsterdam 30 oktober 
1995,, TvGR 1996/10. 
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meerr bezwarende wijze kan worden uitgevoerd zonder schending van de geheim-
houdingsplicht' ' 
Err wordt overigens - in de context van het gebruik van gegevens voor onderzoek -
ookk een andere visie op het medisch beroepsgeheim voorgestaan. Deze komt erop 
neerr dat in het kader van een behandeling verzamelde gegevens niet alleen zijn be-
stemdd voor individuele hulpverlening, maar een breder doel dienen waaronder toet-
sing/bewakingg van de kwaliteit van het medisch handelen en wetenschappelijk on-
derzoek.. Ter ondersteuning van deze visie wordt veelal aansluiting gezocht bij de van 
oudsherr bestaande praktijk patiëntengegevens tevens voor evaluatie van medisch 
handelenn aan te wenden alsmede de Verklaring van Genève waarin wordt geprocla-
meerdd dat een arts zich zowel aan het welzijn van de individuele patiënt als aan dat 
vann de gehele mensheid dient te wijden.102 Voorzover deze visie inhoudt dat voor 
verstrekkingg van medische gegevens aan derden-onderzoekers geen toestemming van 
dee patiënt is vereist, is zij evenwel in strijd met hierboven genoemde rechtspraak en 
(daaropp gebaseerde) wetgeving (WGBO) en mede daarom niet algemeen aanvaard. 
Uitt het medisch beroepsgeheim vloeit verder voort dat de hulpverlener die gegevens 
aann onderzoekers verstrekt erop dient toe te zien dat door de ontvangers zorgvuldig 
mett de verstrekte gegevens wordt omgegaan, bijvoorbeeld in de zin dat van voldoen-
dee beveiliging sprake is.103 Deze verantwoordelijkheid gaat echter niet zo ver dat de 
hulpverlenerr ook rekening moet houden met aspecten die ten tijde van het verstrek-
kenn van gegevens redelijkerwijs niet door hem konden worden voorzien of waarmee 
hijj  redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden.104 Hiernaast heeft het medisch be-
roepsgeheimm gevolgen voor hulpverleners die zelf wetenschappelijk onderzoek ver-
richtenn ('eigen' wetenschappelijk onderzoek). Het beroepsgeheim staat de 
hulpverlenerr weliswaar toe de hem ter beschikking staande patiëntengegevens voor 
eigenn wetenschappelijk onderzoek te gebruiken (zie paragraaf 4.4.4), maar hij dient bij 
hett bekend maken van de onderzoeksresultaten wel zorgvuldigheid in acht te nemen. 
Volgenss het Medische Tuchtcollege Amsterdam "mag (...) tot het opnemen (...) [van 
gevalsbeschrijvingen]]  in voor een ieder toegankelijke publicaties in het algemeen 
slechtss worden overgegaan indien hetzij zodanige wijzigingen worden aangebracht 
datt de identiteit van de betrokken patiënt in voldoende mate verhuld wordt, hetzij 
dezee toestemming voor de betreffende openbaarmaking heeft verleend. Het beroeps-
geheimm van de behandelend arts en de bescherming waarop een patiënt met betrek-
kingg tot zijn persoonlijk leven aanspraak kan maken, brengen dit mede".105 Kortom, 
voorr het publiceren van foto's of van tot individuele personen herleidbare informatie 
iss in beginsel toestemming van de patiënt vereist; daarvan mag alleen worden afge-
zienn indien de te publiceren casus of individuele ziektegeschiedenis onherkenbaar is 
gemaakt. . 

1011 Citaat ontleend aan: Privacy en Registratie 1988-3, p. 22. 
1022 Zie bijv. Wald & Law e.a. 1994, p. 1423; Giard & Bosman 1991, p. 1027. 
1033 Gegevensverstrekking is in strijd met het medisch beroepsgeheim wanneer voor de verstrekkende 

artss onvoldoende zou zijn komen vast te staan dat zorgvuldig met gegevens door onderzoekers 
wordtt omgegaan; vgl. (in de context van de verzekeringsgeneeskunde) CMT18 oktober 1990, TvGR 
1991/14. . 

1044 Gevers & Hooghiemstra 2003, p. 98. 
1055 MT Amsterdam, 3 oktober 1983, Start. 1983,248; TvGR 1984/16. Zie ook CMT 25 januari 1990, TvGR 

1990/58. . 
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4.4.24.4.2 Wet persoonsregistraties 

Inn hoofdstuk 3 (paragraaf 3.4.3) werden de normen uit de (vroegere) WPR besproken 
inn relatie tot wetenschappelijk onderzoek in algemene zin. Hieronder zal worden stil-
gestaann bij de in deze wet neergelegde normen voor medïscfc-wetenschappelijk onder-
zoek. . 
Onderr de WPR gold dat persoonsgegevens desgevraagd voor wetenschappelijk on-
derzoekk aan derden konden worden verstrekt voor zover de persoonlijke levenssfeer 
vann de betrokkene daardoor niet onevenredig wordt geschaad. Art. 11, derde lid WPR 
bepaaldee echter dat een ambts- of beroepsgeheim of een wettelijke verplichting tot 
geheimhoudingg niet door deze regels terzijde kon worden geschoven.106 Hieruit 
volgdee dat verstrekking van gegevens aan derden (bijvoorbeeld ten behoeve van we-
tenschappelijkk onderzoek) aan het toestemmingsvereiste was gebonden indien op de 
verstrekkerr van de gegevens een (wettelijke) geheimhoudingsplicht rustte. 
Inn de tijd dat de WPR nog in de ontwerpfase verkeerde, is door Gevers opgemerkt dat 
dezee bepaling wel enige ruimte zou moeten laten voor afwijking van het toestem-
mingsvereistee bij medisch-wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld wanneer het 
vragenn van toestemming in redelijkheid niet mogelijk of bezwaarlijk zou zijn en be-
langrijkk onderzoek op het terrein van de gezondheidszorg daardoor zou worden ge-
blokkeerd.1077 In zijn ogen diende daartoe wel een duidelijke grondslag in de wet te 
wordenn opgenomen.1 Ook vanuit de medische wereld klonken geluiden dat kwali-
teitstoetsing,, maar bijvoorbeeld ook bewaking van bijwerkingen van geneesmiddelen 
('postmarketingg surveillance') door deze WPR-regels aanzienlijk zouden worden be-
moeilijkt.. De juridische basis voor afwijking van het toestemmingsvereiste bij 
wetenschappelijkk onderzoek werd echter pas een decennium later gerealiseerd (zie 
hett in paragraaf 4.4.4 te bespreken art. 7: 458 BW). 

BesluitBesluit gevoelige gegevens™ 
Voortss gold in het kader van het opnemen van medische gegevens in registraties ook 
hett Besluit gevoelige gegevens. Art. 5 van het Besluit bepaalde dat medische (of psy-
chologische)) gegevens mochten zijn opgenomen in persoonsregistraties (waarop para-
graaff  5 WPR van toepassing was) die werden gehouden door of ten behoeve van in-
stellingenn of voorzieningen voor gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverle-
ning.. Op de verdere verwerking (zoals verstrekking) van gevoelige gegevens was het 
Besluitt niet van toepassing. Vanwege deze beperkte betekenis is het Besluit door ver-
schillendee auteurs bekritiseerd.111 

4.4.34.4.3 Wet bescherming persoonsgegevens 

Inn deze paragraaf zal op de bepalingen van de WBP worden ingegaan die potentieel 
relevantt zijn voor de verwerking van medische gegevens voor wetenschappelijk on-
derzoekk (zie voor de algemene WBP-normen voor wetenschappelijk onderzoek en 
statistiekk hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.4). Hieraan voorafgaand wordt stilgestaan bij de 

1066 Kamerstukken II1984/85,19 095, nrs. 1-3, p. 40. 
1077 Gevers 1986b, p. 426. 
1088 Idem. 
1099 Vandenbroucke 1993; zie voor een kritische reactie hierop Hustinx 1993. 
1100 Besluit van 19 februari 1993, Stb. 1993,158. 
1111 Zie o.a. Kuitenbrouwer 1990, p. 495; Gevers 1996a, p. 22. Zie ook Registratiekamer 1991. 
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reikwijdtee van het begrip medische gegevens of - in termen van de WBP - gegevens 
betreffendee iemands gezondheid. 

GegevensGegevens betreffende iemands gezondheid 
Hett begrip 'gezondheid' moet volgens de toelichting op de WBP ruim worden opge-
vat.. Het omvat niet alleen gegevens die in het kader van een medisch onderzoek of 
medischee behandeling door een arts worden verwerkt, maar alle gegevens die de 
geestelijkee of lichamelijke gesteldheid van een persoon betreffen. Reeds het enkele 
gegevenn dat iemand ziek is (ook al zegt dat niets over aard van een aandoening) be-
treftt een gegeven over iemands gezondheid. Daarnaast dienen ook andere categorieën 
gevoeligee (of bijzondere) gegevens als medisch relevante gegevens te worden be-
schouwd,, althans wanneer het vastleggen en gebruiken ervan in het kader van een 
medischee behandeling noodzakelijk is; men denke aan gegevens over godsdienst, 
levensovertuiging,, etniciteit en het seksuele leven. 

-- Art. 9 lid 4 (geheimhoudingsplicht) 
Eenn belangrijke norm in de WBP in verband met verzameling en verwerking van me-
dischee gegevens is dat deze achterwege blijf t voor zover een geheimhoudingsplicht 
daaraann in de weg staat. Onder de WPR gold een overeenkomstige norm, neergelegd 
inn art. 11, derde lid (zie hiervoor). Art. 9 heeft evenwel niet alleen betrekking op het 
verstrekkenn van gegevens, maar op iedere handeling (dus bijvoorbeeld ook opslag) 
vann gegevens. Geldt het medisch beroepsgeheim, dan dient men zich bij gegevens-
verwerkingg niet alleen te houden aan de normen van de WBP, maar ook aan de regels 
vann het medisch beroepsgeheim (zie hiervoor) en de WGBO (zie paragraaf 4.4.4). 

-- Art. 21 (opheffing verwerkingsverbod bij zorgverlening) 
Zoalss reeds aangegeven in hoofdstuk 3 gelden striktere WBP-regels voor gevoelige 
gegevens,, zoals gegevens betreffende iemands gezondheid. Dergelijke gegevens kun-
nenn in beginsel uitsluitend na opheffing van het verwerkingsverbod via art. 21 wor-
denn verwerkt. Onderhavige bepaling ziet in de eerste plaats op de verwerking van 
medischee gegevens door "hulpverleners, instellingen of voorzieningen voor gezond-
heidszorgg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een 
goedee behandeling of verzorging van de betrokkene, dan wel het beheer van de be-
treffendee instelling of beroepspraktijk noodzakelijk is".114 Daarnaast vormt art. 21 een 
basiss voor (opheffing van het verwerkingsverbod bij) gegevensverwerking door on-
derr andere verzekeraars, scholen, reclasseringsinstellingen, bestuursorganen, werk-
geverss en bedrijfsverenigingen mits die verwerking noodzakelijk is in het licht van 
hunn specifieke taakstelling (zoals uitvoering van specifieke wetgeving, waaronder de 
Algemenee arbeidsongeschiktheidswet, de Ziektewet et cetera). 
Art.. 21, eerste lid vormt geen grondslag voor opheffing van het verwerkingsverbod bij 
verzamelingg en gebruik van medische gegevens voor medisch-wetenschappelijk on-

1122 Zo zullen bijv. ook het feit dat een werknemer aan een psychosomatische ziekte lijdt of een werkne-
merr een lichamelijke handicap heeft onder dit begrip vallen; Kamerstukken II 1997/98,25 892, nr. 3, p. 
109 9 

1133 Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 115. 
1144 Art. 21, derde lid bepaalt dat ook andere gevoelige gegevens (zoals gegevens inzake godsdienst en 

etniciteit)) mogen worden verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor een goede zorgverlening aan 
dee betrokkene. 

1155 Art. 21, tweede lid WBP bepaalt dat medische gegevens alleen mogen worden verwerkt door 
personenn die deze - op basis van een (wettelijke) regeling - geheim moeten houden. 
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derzoek.. Het regime daarvoor is, zo volgt uit de memorie van toelichting van de 
WBP,, neergelegd in art. 23 WBP (zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.4). 

Inn art. 21, vierde lid WBP is een bijzonder (extra strikt) regime neergelegd voor het 
verwerkenn van erfelijkheidsgegevens.116 Grondslag voor dat regime vormt de omstan-
digheidd dat deze categorie zeer gevoelige (medische) persoonsgegevens niet uitslui-
tendd betrekking heeft op de gezondheidstoestand van een individuele persoon van 
wiee de gegevens afkomstig zijn, maar per definitie ook op diens familieleden.117 Op 
grondd van art. 21, vierde lid geldt als uitgangspunt dat erfelijkheidsgegevens slechts 
mogenn worden verwerkt ten behoeve van de betrokkene bij wie de desbetreffende 
gegevenss zijn verkregen. De memorie van toelichting verklaart dat genetische gege-
venss ook niet mèt uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene of enig familielid 
mett betrekking tot anderen (dan degene van wie de gegevens afkomstig zijn) mogen 
wordenn verwerkt.11 Er gelden evenwel op dit principe twee uitzonderingen. Verwer-
kingg van genetische gegevens is gerechtvaardigd wanneer een zwaarwegend genees-
kundigg belang prevaleert (art. 21, vierde lid onder a) en wanneer dit noodzakelijk is 
tenn behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek (art. 21, vierde lid onder b; 
inn een dergelijke situatie geldt, net als bij gebruik van 'normale' medische gegevens 
voorr onderzoek en statistiek,, art. 23 WBP).11 

VrijstellingsbesluitVrijstellingsbesluit WBP 
InIn het Vrijstellingsbesluit is voor hulpverlening in de gezondheidszorgsector en aan-
verwantee activiteiten (zoals het berekenen, vastleggen en innen van een vergoeding 
voorr de behandeling) een specifieke vrijstelling opgenomen. 

-- Art. 16 (vrijstelling meldingsplicht bij individuele gezondheidszorg)120 

Art.. 16 Vrijstellingsbesluit ziet uitsluitend op verwerkingen door individuele be-
roepsbeoefenarenn in de zin van de Wet BIG. Zoals bij alle vrijstellingen is ook hier 
geredeneerdd dat het gaat om veel voorkomende verwerkingen van algemene bekend-
heidd die voor betrokkenen in hoge mate vanzelfsprekend zijn. Hiertoe worden blij-
kenss art. 16, tweede lid onder d ook gerekend gegevensverwerkingen voor weten-
schappelijkk of statistisch onderzoek op het terrein van de gezondheidszorg. De ver-
deree voorwaarden gekoppeld aan deze vrijstelling zijn tamelijk ruim geformuleerd. 
Dee enige potentieel beperkende voorwaarde is dat de gegevens die worden verwerkt 
moetenn worden verwijderd nadat de wettelijke bewaartermijn is verstreken en bij het 
ontbrekenn daarvan uiterlijk vijf jaar na beëindiging van de behandeling. 
Opp onderhavige vrijstelling kan, kortom, een beroep worden gedaan door hulpverle-
nerss die met de onder hen rustende gegevens wetenschappelijk onderzoek verrichten 

1166 Deze striktere normen voor erfelijkheidsgegevens zijn in lijn met het advies 'Erfelijkheid: weten-
schapp en maatschappij' van de Gezondheidsraad uit 1989 waarin wordt gesteld dat registratie, be-
waringenn gebruik van dergelijke gegevens gepaard gaat met een verhoogd risico op privacyaantas-
ting.. Genetische gegevens worden noodzakelijkerwijs langduriger bewaard en er bestaat grote be-
hoeftee aan deze gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Daarbij is men ook buiten de ge-
zondheidszorgg geïnteresseerd in erfelijke informatie; Gezondheidsraad 1989, p. 108-109. 

1177 Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 115. 
1188 Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 116. 
1199 In de MvT wordt gesteld dat onderzoek waarbij erfelijkheidsgegevens niet kunnen worden gemist, 

niett nodeloos mag worden belemmerd. Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 117. 
1200 Stb. 2001,250. 
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off  door hen verzamelde gegevens aan onderzoekers als bedoeld in art. 7: 458 BW ver-
strekkenn (zie art. 16, vierde lid, onder b). 
Onderzoekerss die niet tevens hulpverlener zijn kunnen geen beroep doen op deze 
uitzonderingsbepalingg en zullen een eventuele vrijstelling op art. 30 Vrijstellingsbe-
sluitt moeten baseren (zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.4). 

4.4.44.4.4 Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst™ 

Dee WGBO - op 1 april 1995 in werking getreden - heeft als doel het versterken en ver-
duidelijkenn van de rechtspositie van de patiënt. Zij omvat de belangrijkste rechten van 
dee patiënt in de vorm van een aantal dwingend rechtelijke bepalingen, neergelegd in 
hett (zevende boek van het) Burgerlijk Wetboek.122 Er is gekozen voor de rechtsfiguur 
vann de overeenkomst, mede omdat er veelal een overeenkomst tot het verrichten van 
enkelee diensten ten grondslag ligt aan de relatie tussen hulpverlener en patiënt. 
Dee WGBO is van toepassing op overeenkomsten waarbij de 'hulpverlener', een na-
tuurlijkee persoon of rechtspersoon, zich in de uitoefening van een geneeskundig be-
roepp of bedrijf tegenover een ander, de opdrachtgever, verbindt tot het verrichten van 
handelingenn op het gebied van de geneeskunst (art. 7: 446 BW). Het begrip 'hulpver-
lener'' verwijst hier dus niet naar degene die daadwerkelijk hulp verleent, maar naar 
degenee die een behandelingsovereenkomst met de patiënt heeft gesloten (hetzij een 
vrijgevestigdee beroepsbeoefenaar, hetzij een ziekenhuis of andere zorginstelling). 
Nietteminn dienen ook in dienstverband werkzame hulpverleners conform de bepalin-
genn van de WGBO te handelen.124 Op het stuk van het beroepsgeheim impliceert dit 
laatstee dat iedere, binnen een instelling werkzame beroepsbeoefenaar (of deze nu vrij 
gevestigdd is of niet) het geheim van de patiënt tegenover (het bestuur van) die instel-
lingg behoort te bewaren. 
Dee werkingssfeer van de WGBO is in beginsel minder ruim dan de werkingssfeer van 
dee Wet BIG. Laatstgenoemde wet richt zich op de beoefening van 'individuele ge-
zondheidszorg',, terwijl de WGBO in beginsel het engere terrein van de geneeskunde 
bestrijkt.. Het is overigens niet uitgesloten dat de rechter in situaties waarin de WGBO 
formeell  niet van toepassing is de daarin neergelegde bepalingen analoog toepast.125 

Ziee over de toepasselijkheid van de WGBO-bepalingen in atypische situaties (via de 
schakelbepalingg van art. 7:464 BW) hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.2. 

Voorr wat betreft het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is in de 
WGBOO in de eerste plaats nadere uitwerking gegeven aan het medisch beroepsgeheim 
(art.. 7: 457 BW; zie paragraaf 4.4.1). Aansluitend is - in art. 7: 458 BW - in het belang 
vann wetenschappelijk onderzoek een uitzondering geformuleerd op de (hoofd)regel 
datt gegevens ten overstaan van derden geheim moeten worden gehouden. Er zijn 
hiernaastt nog enkele andere WGBO-bepalingen die (zijdelings) relevant zijn voor de 
uitvoeringg van medisch-wetenschappelijk onderzoek: de dossierplicht (art. 7: 454, 

1211 Stb. 1994,837. 
1222 Afdeling 5 van titel 7 van boek 7 BW. 
1233 Zie Kamerstukken II 1989/90,21 561, nr. 3, p. 7. 
1244 Leenen 2000, p. 187: "In de WGBO ontbreekt een regeling inhoudende dat een hulpverlener-

rechtspersoonn alleen in zoverre hulpverlener is dat hij de overeenkomst met de patiënt sluit en er 
zorgg voor moet dragen dat een hulpverlener-persoon de hulp conform de WGBO verleent. Dat is 
well  de bedoeling van de WGBO". 

1255 Sluyters & Biesaart 1995, p. 5-6. 
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eerstee en tweede lid BW), de bewaartermijn (art. 7: 454, derde lid BW), het vernieti-
gingsrechtt (art. 7: 455 BW) en het recht op inzage en afschrift van gegevens (art. 7: 456 
BW).1266 Overigens rust op de hulpverlener ook in algemene zin een zorgplicht (art. 7: 
4533 BW);127 deze dient echter in samenhang met zojuist genoemde bepalingen te wor-
denn bezien. 

Voordatt bovengenoemde artikelen uit de WGBO worden besproken, wordt stilge-
staann bij de vraag hoe de bepalingen van deze wet zich verhouden tot de algemene 
privacybepalingenn van de WBP. Er zijn in dit verband twee modellen te onderschei-
den.. In het ene model is voor een bepaalde sector een uitputtend (privacy)regime 
ontworpen,, hetgeen impliceert dat toepasselijkheid van de algemene privacywetge-
vingg is uitgesloten.129 Het andere model houdt in dat bepaalde privacyregels expliciet in 
eenn bijzondere wet worden opgenomen, terwijl de onderdelen uit de algemene priva-
cywetgevingg die niet in die bijzondere wet zijn geregeld van toepassing blijven (of 
wel:: de algemene en bijzondere regeling vullen elkaar aan). De WGBO en WBP verhou-
denn zich tot elkaar zoals beschreven in het tweede model. Wanneer sprake is van 
samenloopp van WGBO- en WBP-bepalingen derogeren eerstgenoemde bepalingen in 
beginsell  aan de normen van de WBP, dit vanwege het feit dat zij althans in formele 
zinn een lex specialis vormen ten opzichte van de WBP. Achtergrond van de in de 
WGBOO opgenomen privacybepalingen is indertijd ook geweest dat er behoefte be-
stondd aan invulling dan wel uitwerking van algemene privacynormen voor het terrein 
vann de gezondheidszorg, en aan bepaalde op die sector toegesneden aanvullingen of 
afwijkingenn van de algemene privacywetgeving om een optimale bescherming te 
biedenn aan patiënten van wie gegevens zijn of worden vastgelegd. 

-- Art. 454 lid 1 (dossierplicht) 
Dee dossierplicht houdt in dat de hulpverlener een dossier inricht met betrekking tot 
dee behandeling van de patiënt. In het dossier bevinden zich aantekeningen van de 
hulpverlenerr omtrent de gezondheid van de patiënt en de uitgevoerde verrichtingen 
alsmedee andere stukken, een en ander voor zover dit voor een goede hulpverlening 
noodzakelijkk is. De Gezondheidsraad bepleitte eind jaren zeventig erkenning van een 
'weigeringsrecht'' van de patiënt ten aanzien van het registreren van zijn gegevens,131 

dochh de wetgever heeft aan dit voorstel toentertijd (en ook later) geen gehoor gege-
ven.. De dossierplicht strekt zich niet uit tot gegevens die louter voor andere doelein-
denn dan hulpverlening, zoals onderzoek of onderwijs van nut kunnen zijn; men 
denkee bijvoorbeeld aan registratie van etniciteit in het dossier zonder dat dit van be-
langg is voor de individuele hulpverlening, maar wel voor later te verrichten weten-

1266 Andere mogelijk van belang zijnde WGBO-bepalingen, zoals het recht op informatie (art. 7:448 BW), 
hett recht op niet-weten (art. 7: 449 BW) en de vertegenwoordigingsbepaling (art. 7: 465 BW) blijven 
hierr buiten beschouwing. Voor zover relevant komen ze in hoofdstuk 5 (analyse van de privacyre-
gelss voor wetenschappelijk onderzoek) aan de orde. 

1277 Art. 7:453 BW: "De hulpverlener moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener 
inn acht nemen en handelt daarbij in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijk-
heid,, voortvloeiende uit de voor hulpverleners geldende professionele standaard". 

1288 Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 12-13. 
1299 Voorbeelden van dit (eerste) model zijn de Wet politieregisters en de Wet GBA. 
1300 Kamerstukken II1990/91,21 561, nr. 6, p. 8. 
1311 Gezondheidsraad 1978, p. 66-70. 
1322 Sluyters & Biesaart 1995, p. 64. 
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schappelijkk onderzoek. In beginsel zal voor opneming van extra gegevens in het me-
dischh dossier voor onderzoeksdoeleinden instemming van de patiënt zijn vereist.133 

-- Art. 454 lid 3 (bewaartermijn hulpverleningsgegevens) 
Dee in art. 7: 454, derde lid BW neergelegde termijn voor het bewaren van tot het me-
dischh dossier behorende gegevens betreft in beginsel tien jaar te rekenen vanaf het tijd-
stipp dat de bescheiden werden vervaardigd.134 Uit praktische overwegingen is in de 
literatuurr gesuggereerd een ander beginpunt aan te houden, namelijk de beëindiging 
vann de behandeling zodat alle gegevens in het dossier dezelfde looptijd hebben.135 Art. 
454,, derde lid bepaalt verder dat gegevens langer worden bewaard indien dit "(...) 
redelijkerwijss uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit". Deze termijn 
eindigtt niet door het overlijden van de patiënt. Het initiatief tot langer bewaren kan 
ookk van de patiënt uitgaan,136 doch de professionele verantwoordelijkheid van de 
hulpverlenerr blijf t het uitgangspunt.137 

Dee hulpverlener kan niet zonder meer de door hem vastgelegde patiëntengegevens 
langerr bewaren voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek, zo blijkt uit de parle-
mentairee geschiedenis. Zo stelde de regering dat "(•••) het na verloop van een bepaal
dee termijn bewaren van patiëntendossiers voor een ander doel, bijvoorbeeld medisch-
historischh onderzoek, dan waarvoor de dossiers zijn aangelegd, in strijd zou zijn met 
hett algemene beginsel dat geen wijziging mag worden gebracht in het doel van een 
bepaaldee gegevensverzameling". De regering betoogde echter vervolgens dat dit niet 
betekentt "(...) dat medische gegevens na tien jaar in alle gevallen verloren gaan. Om 
tee beginnen (...) [kunnen] de gegevens door de hulpverlener zelf langer worden 
bewaardd indien dat uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit, dat wil zeggen 
indienn zij voor de behandeling van de patiënt nodig zijn. Voorts is het mogelijk en 
somss zelfs gewenst dat met toepassing van (...) [de artikelen 7: 457 en 458] tijdig voor 
hett verstrijken van de termijn van tien jaar medische gegevens met het oog op een 
bepaaldd wetenschappelijk onderzoek worden opgenomen in een [voor wetenschap
pelijkk onderzoek bestemde] (...)registratie. Voorbeelden daarvan zijn de landelijke 
kankerregistratiee en de verschillende genetische registraties".138 Hiermee stelde de 
regeringg dat er ruimte is om gegevens voor onderzoek langer te bewaren mits een 
doelwijzigingg heeft plaats gevonden, en voor zover de gegevens rechtmatig (dus in 
overeenstemmingg met de WBP en de overige WGBObepalingen) zijn verkregen.139 

Wanneerr geen doelwijziging plaatsvindt, worden de gegevens na het verstrijken van 
dee bewaartermijn vernietigd (tenzij ze langer moeten worden bewaard omdat dit uit 
dee zprg van een goed hulpverlener voortvloeit).140 Bij vernietiging kan worden vol
staann met het anonimiseren van de gegevens (voor zover dit daadwerkelijk ertoe leidt 
datt geen sprake meer is van persoonsgegevens).141 

1333 Dit volgt althans uit de strekking van onderhavige WGBO-bepaling. Zie Leenen 2000, p. 257. 
1344 Deze termijn kan worden beschouwd als een nadere concretisering van de algemene norm in de 

WBP.. Overigens geldt voor gegevens die in het kader van de Wet bijzondere opnemingen in psy
chiatrischee ziekenhuizen zijn vastgelegd een termijn van vijf jaar; Besluit patiëntendossier Wet 
BOPZ,Sffcc 1993,562. 

1355 Sluyters & Biesaart 1995, p. 80. 
1366 Kamerstukken II1992/93,21 561, nr. 6, p. 62. 
1377 Sluyters & Biesaart 1995, p. 79. 
1388 Kamerstukken II1992/93,21 561, nr. 11, p. 43-14. 
1399 Kamerstukken II1993/94,21 561, nr. 20, p. 5. 
1400 Sluyters & Biesaart 1995, p. 80. 
1411 Kamerstukken II1992/93,21 561, nr. 15, p. 5. 
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Tenn slotte zij gewezen op een overgangsbepaling (art. IV) van de WGBO die bepaalt 
datt gegevens die op 1 april 1995 in een dossier waren opgeslagen, nog gedurende tien 
jaarr nadien kunnen worden bewaard met het oog op mogelijke verstrekking voor 
wetenschappelijkk onderzoek en statistiek overeenkomstig art. 7:458 BW (tenzij op ver-
zoekk van de patiënt vernietiging van zijn gegevens heeft plaatsgevonden). 
Niett geheel duidelijk is in hoeverre het voorafgaande geldt voor het bewaren van 
medischee gegevens in academische ziekenhuizen. Nogal eens wordt verondersteld 
datt voor alle medische gegevens die in dergelijke instellingen worden opgeslagen op 
basiss van de Archiefwet een (bijzondere) bewaartermijn geldt van 115 jaar. Op basis 
vann het Besluit wijziging lijst van te vernietigen archiefbescheiden van academische 
ziekenhuizen1422 geldt deze (verplichte) bewaartermijn evenwel slechts voor een aantal 
basisgegevenss (zoals de ontslagbrief, het operatieverslag en dergelijke). Voor bewa-
ringg van overige medische gegevens geldt de reguliere termijn van tien jaar, zodat 
voorr langere bewaring van die gegevens een beroep moet worden gedaan op de zorg 
vann een goed hulpverlener. 

-- Art. 455 (vernietigingsrecht) 
Eenn patiënt kan een hulpverlener niet van zijn dossierplicht ontslaan. Wel kan deze 
vragenn om opneming van een verklaring in zijn medisch dossier1 en om vernietiging 
vann (een deel van) daarin opgenomen gegevens. Het recht op vernietiging van de 
patiënt,, een novum in de Nederlandse privacywetgeving,144 houdt in dat de hulpverle-
nerr binnen drie maanden na het verzoek tot vernietiging moet overgaan, tenzij aan-
nemelijkk is dat bewaring van gegevens van aanmerkelijk belang is voor een ander dan 
dee patiënt, alsmede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich daartegen 
verzet.. Het verzoek tot vernietiging kan niet verder gaan dan het privacybelang van 
dee patiënt strekt en kan derhalve geen betrekking hebben op gegevens die niet meer 
herleidbaarr zijn tot individuele personen.145 Het bewaren van gegevens in geanonimi-
seerdee vorm lijk t in dit licht niet in strijd met het vernietigingsrecht van de patiënt.146 

-- Art. 456 (recht op inzage en afschrift) 
Hett recht van de patiënt om (zonder tussenkomst van derden) zo spoedig mogelijk 
inzagee in en afschrift van hem betreffende bescheiden te krijgen geeft hem de moge-
lijkheidd toezicht te houden op wat over hem is vastgelegd. Er gelden daarbij geen 
beperkingenn anders dan de bescherming van de privacy van derden. Ook de 'thera-
peutischee exceptie' (het met-informeren van de patiënt omdat dat hem zou kunnen 
schaden)) is hier niet van toepassing. De in de WBP en internationale privacyregelge-
vingg opgenomen uitzonderingsbepaling die voorziet in de mogelijkheid om (onder 

1422 Stcrt. 1994,78. 
1433 De wetgever gaf de voorkeur aan een recht op aanvulling van gegevens boven een recht op correc-

tie,, omdat toekenning van laatstgenoemd recht (o.a.) tot ongewenste discussies tussen hulpverlener 
enn patiënt zou kunnen leiden; Sluyters & Biesaart 1995, p. 74. 

1444 Tot wettelijke regeling van zo'n recht had de Gezondheidsraad in 1978 al geadviseerd; 
Gezondheidsraadd 1978, p. 77-82. Vgl. het in art. 36 WBP neergelegde recht van de betrokkene om te 
verzoekenn gegevens te verwijderen; dit verzoek kan echter door de verantwoordelijke worden af-
gewezen. . 

1455 Sluyters & Biesaart 1995, p. 86. 
1466 Zie ook Kamerstukken II1989/90, 21 561, nr. 3, p. 37. De regering stelde dat "(...) gegevens die in 

algemenee zin van belang kunnen zijn voor de volksgezondheid en uit dien hoofde bewaard zouden 
moetenn worden (bijvoorbeeld inzake een zeldzaam ziektebeeld) ingeval de patiënt de vernietiging 
vann de desbetreffende bescheiden verlangt uiteraard in geanonimiseerde vorm behouden kunnen 
blijven.". . 
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bepaaldee voorwaarden) de rechten van de betrokkene buiten toepassing te laten in-
dienn gegevensverwerking (uitsluitend) plaatsvindt voor wetenschappelijke of statisti-
schee doeleinden, heeft gelet op de invalshoek van de WGBO (hulpverlening) geen 
plaatss gekregen in deze wet. 
Wanneerr patiëntengegevens - na verstrekking aan onderzoekers voor statistische of 
wetenschappelijkee doeleinden - in een wetenschappelijke registratie zijn opgenomen 
enn niet langer kunnen worden aangemerkt als hulpverleningsgegevens zijn de alge-
menee privacybepalingen, met in begrip van de uitzonderingen op het inzagerecht (zie 
hoofdstukk 3, paragraaf 3.4.4), wel van toepassing. 

-- Artikelen 457/458 (gegevensverstrekking ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek) 
Dee regels van het medisch beroepsgeheim, zoals neergelegd in art. 7: 457, eerste lid 
BW,, vormen in de WGBO het uitgangspunt voor het verstrekken van gegevens voor 
wetenschappelijkk onderzoek: de hulpverlener verstrekt geen inlichtingen over of in-
zagee in de bescheiden van de patiënt aan anderen dan de patiënt, dat wil zeggen per-
sonenn die niet rechtstreeks bij de uitvoering van de behandeling zijn betrokken en niet 
optredenn als vervanger van de hulpverlener (zie paragraaf 4.4.1), tenzij de betrokkene 
daarvoorr toestemming heeft gegeven. 
Uitgangspuntt bij gegevensverstrekking aan onderzoekers ten behoeve van weten-
schappelijkk of statistisch onderzoek is expliciete toestemming (wetenschappelijk on-
derzoekk wordt als een zelfstandig doel van gegevensverwerking beschouwd).147 De 
toestemmingg hoeft niet noodzakelijkerwijs schriftelijk te worden gegeven.148 Wel ver-
eistt de WGBO dat de hulpverlener van de (exacte inhoud van de) toestemming aante-
keningg houdt in het medisch dossier. Het dient daarbij steeds om een specifieke wils-
uitingg te gaan; een algemene of onbepaalde toestemming (een blanco volmacht) wordt 
niett rechtsgeldig geacht;149 de toestemming mag tot op zekere hoogte een algemeen 
karakterr hebben, in de zin dat zij betrekking heeft op wetenschappelijk onderzoek ten 
aanzienn van een bepaalde aandoening of een complex van met elkaar samenhangende 
aandoeningen.150 0 

Alvorenss de patiënt om toestemming voor gegevensverstrekking voor wetenschappe-
lij kk onderzoek wordt gevraagd, dient deze tenminste te worden geïnformeerd over 
aard,, inhoud en doel van het onderzoek, het belang ervan en de te verwachten peri-
odee van het onderzoek.11 Bijzondere aspecten van het onderzoek kunnen de te 
verstrekkenn informatie uitbreiden; als voorbeeld wordt gewezen op erfelijkheidson-
derzoekk of onderzoek dat in internationaal verband wordt uitgevoerd. De regering 
achtt het van belang dat de informatieplicht aan de hand van te ontwikkelen gedrags-
codess nader wordt uitgewerkt, waarbij uitgangspunt moet zijn dat de patiënt weet 
watt hij in redelijkheid mag verwachten indien hij toestemming geeft tot gebruik van 
zijnn gegevens voor wetenschappelijk onderzoek.15 

Art.. 7: 458 BW omvat een tweetal uitzonderingen op het toestemmingsvereiste.153 De 
regeringg licht toe dat het onverkort handhaven van het toestemmingsvereiste het we-

1477 Kamerstukken 111989/90,21 561, nr. 3, p. 15; Kamerstukken II1990/91,21 561, nr. 6, p. 66; Kamerstukken 
IIII 1993/94,211993/94,21 561, nr. 20, p. 3. 

1488 Kamerstukken II1992/93,21 561, nr. 15, p. 8. 
1499 Kamerstukken II1992/93,21 561, nr. 15, p. 9-10. 
1500 Kamerstukken II1992/93,21 561, nr. 15, p. 34. 
1511 Kamerstukken II1992/93,21561, nr. 15, p. 9-10. 
1522 Zie idem. 
1533 Op de uitzonderingsbepaling hoeft geen beroep te worden gedaan indien gegevens worden ge-
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tenschappelijkk onderzoek op het terrein van de volksgezondheid substantieel kan 
belemmeren.1544 De regering geeft in de memorie van toelichting aan het noodzakelijk 
tee achten een afweging te maken tussen enerzijds de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeerr en anderzijds het algemeen belang dat is gebaat bij wetenschappelijk on-
derzoekk op het gebied van de volksgezondheid.155 

Aanvankelijkk was de opzet van art. 458 (toentertijd art. 1653m) tamelijk strikt. De 
hulpverlenerr kon zonder toestemming van de patiënt gegevens voor onderzoek of 
statistiekk aan derden verstrekken indien aan vier criteria was voldaan: het vragen van 
toestemmingg is in redelijkheid niet mogelijk; het onderzoek dient een algemeen be-
lang;; het onderzoek kan niet zonder de desbetreffende gegevens worden uitgevoerd; 
enn de persoonlijke levenssfeer van de patiënt wordt niet onevenredig geschaad. In de 
memoriee van toelichting lichtte de regering met name de eerste en de vierde voor-
waardee nader toe.156 

Aann de eerste voorwaarde ("het vragen van toestemming is in redelijkheid niet mo-
gelijk")) zou in ieder geval niet zijn voldaan indien het vragen van toestemming het on-
derzoekk te duur zou maken of de voltooiing van het proefschrift van de onderzoeker 
tee zeer zou vertragen. Wel kon de voorwaarde zijn vervuld wanneer de voor research 
benodigdee informatie een aanzienlijke groep personen zou betreffen van wie het 
adress niet meer te achterhalen zou zijn.157 Later in de wetsgeschiedenis wordt daaraan 
toegevoegdd de situatie dat een confrontatie met een eerdere ziekte een (ex-)patiënt zo 
kann bezwaren, dat het benaderen van deze personen onkies is, terwijl juist vanwege 
dee ernst van de ziekte wetenschappelijk onderzoek is aangewezen.1 Ook bij het 
feitelijkk onbereikbaar zijn van patiënten (wegens verhuizing of overlijden) of het 
trekkenn van een steekproef zou van een dergelijke situatie sprake kunnen zijn. Met 
betrekkingg tot het laatste (steekproeftrekking) tekent de regering aan dat inzage in de 
dossierss wel door een lid van het onderzoeksteam moet geschieden. 
Bijj  de vierde voorwaarde ("de persoonlijke levenssfeer van de patiënt wordt niet one-
venredigg geschaad") wordt gedoeld op de schade die door de verstrekking van gege-
venss kan worden toegebracht aan de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Deze 
wordtt in de eerste plaats bepaald door de aard van de gegevens. Verstrekking van 
delicatee gegevens zal eerder een inbreuk op de privacy van patiënten vormen dan 
verstrekkingg van gegevens die door de patiënt niet als zeer gevoelig worden be-
schouwd.. Voorts spelen ook de omstandigheden waaronder de verstrekking plaats-
vindtt een rol. Men denke daarbij, aldus de regering, aan de integriteit van de onder-
zoekerr of aan afspraken die de onderzoeker bereid is te maken met de hulpverlener 
omtrentt de bescherming van de gegevens tijdens het onderzoek en het aantal perso-
nenn dat toegang heeft tot de gegevens. In dit licht biedt het vierde criterium aankno-
pingspuntenn voor de opstelling van een gedragscode op het terrein van het medisch-
wetenschappelijkk onderzoek. Een dergelijke gedragscode is er ook gekomen: de 
'Gedragscodee Gezondheidsonderzoek' (zij wordt besproken in paragraaf 4.4.7). 

vraagdd die redelijkerwijs niet herleidbaar zijn tot individuele personen Kamerstukken II1989/90, 21 
561,, nr. 3, p. 40. 

1544 Kamerstukken II1989/90,21561, nr. 3, p. 15. 
1555 Kamerstukken II1990/91,21 561, nr. 6, p. 66. 
1566 Kamerstukken II1989/90,21 561, nr. 3, p. 4041. 
1577 De regering geeft als voorbeeld wetenschappelijk onderzoek naar de resultaten van eerder verricht 

bedrijfsgeneeskundigg onderzoek bij werknemers die aan asbest zijn blootgesteld; idem, p. 40. 
1588 Kamerstukken II1992/93,21 561, nr. 15, p. 34-35. 
1599 Kamerstukken II1989/90,21 561, nr. 3, p. 41. 
1600 Kamerstukken II1989/90,21 561, nr. 3, p. 16. 
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Laterr tijdens de parlementaire behandeling is ook de tweede voorwaarde ("het on-
derzoekk dient een algemeen belang") toegelicht.161 Bij onderzoek dat naar verwachting 
niett kan bijdragen aan nieuwe inzichten op het terrein van de volksgezondheid zal 
niett aan onderhavig criterium zijn voldaan. Dit geldt evenzeer voor bijvoorbeeld on-
derzoekk dat wordt ingegeven door persoonlijk hobbyisme of dat verband houdt met 
industriëlee of commerciële belangen. Het doel moet, aldus de regering,, bevordering of 
beschermingg van de volksgezondheid zijn. Dit betekent dat"(...) er een redelijke mate 
vann waarschijnlijkheid moet zijn dat een groep van enige omvang daarbij een aan-
zienlijkk voordeel kan hebben". Geacht kan worden aan retrospectief onderzoek of 
onderzoekk dat is gericht op de curatieve en preventieve gezondheidszorg. 

Zojuistt geschetste criteria zijn voor en tijdens de parlementaire behandeling van de 
WGBOO onderwerp van heftige discussie geweest. De toenmalige Nationale Raad voor 
dee Volksgezondheid (NRV) stelde zich in 1987 in zijn advies inzake het voorontwerp 
vann de WGBO op het standpunt dat de voorwaarden te veel ruimte boden voor we-
tenschappelijkk onderzoek.162 Ook van de zijde van enkele kamerfracties, waaronder 
Groenn Links en het GVP, werd het standpunt verdedigd dat zij te algemeen en te wei-
nigg stringent waren.1 

Naa publicatie van het wetsvoorstel eind jaren tachtig werd door de onderzoekswereld 
daarentegenn betoogd dat de voorwaarden neergelegd in het toenmalige art. 1653m 
voorr de wetenschapsbeoefening juist te restrictief waren.164 Naar aanleiding van over-
legg met de Raad voor Gezondheidsonderzoek en vertegenwoordigers van de Registra-
tiekamerr heeft de regering zich begin jaren negentig herbezonnen op een juiste 
afwegingg van enerzijds de belangen van het wetenschappelijk onderzoek en ander-
zijdss het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit heeft ertoe 
geleidd dat de uitzonderingsbepaling aanzienlijk werd verruimd.165 Centrale rol daarbij 
speeldee het gebruik van zogenaamde gecodeerde gegevens: patiëntengegevens worden 
inn zodanige vorm verstrekt dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs 
wordtt voorkomen.166 

Volgenss het huidige art. 7: 458 BW kunnen desgevraagd167 in twee situaties gegevens 
zonderr toestemming van betrokken patiënten voor wetenschappelijk onderzoek of 
statistiekk aan onderzoekers ter beschikking worden gesteld. De eerste situatie is dat 
hett vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is terwijl met betrekking tot 
dee uitvoering van het onderzoek in zodanige waarborgen is voorzien dat de persoon-
lijk ee levenssfeer van de patiënt niet onevenredig wordt geschaad. Hierbij gaat het om 
redenenn gelegen bij de patiënt.1 

1611 Kamerstukken II1991 /92,21 561, nr. 11, p. 47. 
1622 De NRV stelde voor aan de vier voorwaarden nog een vijfde toe te voegen: "Het onderzoek wordt 

verrichtt conform een op de onderzoeker betrekking hebbende beroepscode en nadat een daartoe in-
gesteldee onafhankelijke commissie over de privacy-aspecten van het onderzoek positief heeft gead-
viseerd";; Nationale Raad voor de Volksgezondheid 1987, p. 39-40. 

1633 Kamerstukken 111990/91,21561,m.5,p.^2. 
1644 Zie o.a. Vandenbroucke 1991a; Vandenbroucke 1991b; Van Veen, Buiting & Goslings 1994. 
1655 Vierde Nota van Wijziging van 10 februari 1994 (Kamerstukken II1993/94,21 561, nr. 20). 
1666 Zie hierover ook in NRC Handelsblad: Van Veen, Buiting & Goslings 1994. 
1677 De term 'desgevraagd' duidt erop dat het aan de hulpverlener is om uit te maken of hij zijn 

medewerkingg aan een verstrekkingsverzoek zal verlenen; er bestaat voor hem géén verplichting tot 
hett verstrekken van gegevens. 

1688 Kamerstukken II1993/94,21 561, nr. 20, p. 3. 
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Dee tweede situatie houdt in dat het vragen van toestemming, gelet op de aard en het 
doell  van het onderzoek, in redelijkheid niet kan worden verlangd; men denke daarbij 
aann onderzoeken waarbij zo grote aantallen patiënten zijn betrokken dat redelijker-
wij ss niet kan worden gevergd dat inspanningen worden gedaan om al deze patiënten 
tee bereiken of, in bijzondere gevallen, aan onderzoeken van zodanig aard dat het vra-
genn van toestemming zou leiden tot selectieve respons. In deze (tweede) situatie 
moett de hulpverlener gecodeerde gegevens verstrekken. Volgens de regering dienen 
dee door de hulpverlener te treffen maatregelen tenminste tot gevolg te hebben dat de 
onderzoekerr of het onderzoeksinstituut, behalve over de (gecodeerde) gegevens, niet 
tevenss over de sleutel beschikt waarmee tot rechtstreekse herleiding kan worden 
overgegaan.1700 De regering suggereert in dit kader het inschakelen van een zogenoem-
dee 'intermediaire organisatie' die de code beheert. Alleen met medewerking van zo'n 
organisatiee en de hulpverlener zal een onderzoeker toegang kunnen krijgen tot een 
dossierr of een patiënt kunnen benaderen. 
Tenn slotte is aan het oorspronkelijke art. 458 nog een algemene voorwaarde toege-
voegdd (art. 458 lid, onder c), namelijk dat iedere patiënt het recht heeft uitdrukkelijk 
bezwaarr te maken tegen het gebruik van zijn gegevens voor wetenschappelijk onder-
zoek.. Deze voorwaarde impliceert dat maatregelen worden getroffen die ertoe strek-
kenn dat betrokkenen van deze mogelijkheid in kennis worden gesteld. 

'Eigen''Eigen' wetenschappelijk onderzoek 
Hett door de hulpverlener zelf te verrichten wetenschappelijk onderzoek ('eigen' we-
tenschappelijkk onderzoek met in de context van de hulpverlening verzamelde 
patiëntengegevens)) is niet gebonden aan nadere (in de WGBO neergelegde) regels. 
Hett voorstel van de NRV (dat later werd ondersteund door de Raad van State1 en 
nagenoegg alle kamerfracties)172 om in onderhavige wet in het kader van eigen onder-
zoekk als uitgangspunt te nemen dat hiervoor toestemming aan de patiënt (of tenmin-
stee een 'geen-bezwaar') wordt gevraagd,173 werd door de regering niet overgenomen. 
Dee regering stelde dat bij deze vorm van wetenschappelijk onderzoek "(...) de per-
soonlijkee levenssfeer van de patiënt niet in het geding [is]; de hulpverlener heeft im-
merss reeds toegang tot de gegevens omtrent de patiënt en is per definitie geen derde 
inn de zin van het voorgestelde art. 16531 [thans: art. 7: 457 BW], eerste lid. Weliswaar 
brengtt de rechtsontwikkeling op het gebied van de bescherming van persoonsgege-
venss met zich, dat de betrokken persoon zekere aanspraken kan doen gelden met 
betrekkingg tot het gebruik van over hem vastgelegde gegevens, maar tot die aanspra-
kenn behoort niet dat die gegevens nimmer mogen worden gebruikt voor een ander 
doell  dan waarvoor zij zijn vastgelegd".174 De regering wees daarbij op (art. 5 van) het 
Verdragg van Straatsburg en (principe 4.3 van) Aanbeveling R(83) 10 inzake weten-
schappelijkk onderzoek en statistiek waaruit volgt dat openbare en particuliere licha-
menn het recht moeten hebben om persoonsgegevens die zij voor hun werkzaamheden 

1699 Idem. 
1700 Kamerstukken II1993/94,21 561, nr. 20, p. 3-4. 
1711 Kamerstukken II1989/90,21 561, B, p. 8. 
1722 Kamerstukken II1990/91,21 561, nr. 5, p. 24-26; Kamerstukken II1991 /92,21 561, nr. 10, p. 20-21. 
1733 In het verlengde daarvan achtte de Nationale Raad het wenselijk dat een hulpverlener die bij eigen 

onderzoekk afwijkt van het toestemmingsvereiste gebonden zou zijn aan de in (oud) art. 1653m neer-
gelegdee voorwaarden. Betreffende gegevens waren immers verzameld resp. verschaft met een ander 
doell  dan wetenschappelijk onderzoek, te weten hulpverlening. Nationale Raad voor de Volksge-
zondheidd 1987, p. 40-41. 

1744 Kamerstukken II1989/90,21 561, nr. 3, p. 15-16. Zie ook, voor een herhaling van dit standpunt, Kamer-
stukkenstukken II1990/1991,21 561, nr. 6, p. 42^4; Kamerstukken II1991 /92,21 561, nr. 11, p. 24-25. 
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hebbenn verzameld en opgeslagen te gebruiken voor hun eigen wetenschappelijke 
doeleinden.. Kortom, in verband met het wetenschappelijk gebruik van persoonsgege-
venss door hulpverleners hoeft geen toestemming aan de patiënt te worden gevraagd 
off  hem de mogelijkheid van bezwaar te worden geboden. Wel dienen hulpverleners 
diee wetenschappelijk onderzoek verrichten de nodige zorgvuldigheid in acht te ne-
menn bij het bekendmaken van de onderzoeksresultaten. Deze zorgvuldigheidseis 
vloeit,, zo stelt de regering, rechtstreeks voort uit de in art. 7: 457 BW neergelegde re-
gelss inzake het medisch beroepsgeheim en houdt in dat de gepubliceerde onderzoeks-
resultatenn geen tot individuele personen herleidbare gegevens mogen bevatten.175 

4.4.54.4.5 Wet op het Centraal bureau voor de statistiek 

Zoalss aangegeven in hoofdstuk 3 (paragraaf 3.4.6) bleek tijdens de laatste fase van de 
parlementairee behandeling (voorjaar 2003) van het voorstel van Wet op het Centraal 
bureauu voor de statistiek (Wet CBS)176 dat het gezondheidsonderzoek nog altijd hinder 
ondervondd van een restrictief verstrekkingenbeleid van het CBS met betrekking tot het 
doorr deze organisatie beheerde doodsoorzakenregister (zie ook hoofdstuk 5, para-
graaff  5.5.1 ).177 Via een amendement van kamerlid Blok c.s. van 12 juni 2003 (dat met 
ruimee meerderheid door de Tweede Kamer werd aangenomen)178 is uiteindelijk een 
nieuwee bepaling aan de wet toegevoegd inzake verstrekking van doodsoorzaken voor 
wetenschappelijkk onderzoek op het terrein van de volksgezondheid (art. 42a Wet 
CBS). . 

-- Art. 42a (verstrekking van doodsoorzaken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek) 
Opp basis van art. 42a Wet CBS kunnen gegevens over doodsoorzaken op individueel 
niveauu aan onderzoeksinstellingen worden geleverd indien de personen wier gege-
venss het betreft reeds in wetenschappelijk onderzoek zijn betrokken en met een zoda-
nigee verstrekking hebben ingestemd. Wanneer voorafgaande toestemming van be-
trokkenenn in redelijkheid niet mogelijk was of niet kon worden gevergd,1 kan een 
verzoekk om gegevenslevering worden ingewilligd onder een viertal voorwaarden die 
grotendeelss overeenkomen met de voorwaarden zoals neergelegd in art. 7: 458 BW 
(ziee hiervoor). De voorwaarden zijn: er is niet gebleken dat de betrokkene bij leven 
bezwaarr heeft gemaakt tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens voor weten-
schappelijkk onderzoek; het onderzoek dient een algemeen belang; het onderzoek kan 
niett zonder de desbetreffende gegevens worden uitgevoerd; en het onderzoek voldoet 

1755 Kamerstukken 111989/90,21561, nr. 3, p. 16. 
1766 Dit nieuwe wetsvoorstel moest de oude Wet CBS/CCS vervangen; zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.6. 
1777 In deze registratie bevinden zich gegevens over de oorzaak van iemands overlijden zoals vastgelegd 

doorr de behandelend arts of gemeentelijk lijkschouwer in de (bij wet geregelde) verklaring van de 
doodsoorzaakk (doodsbriefje B) gekoppeld aan demografische gegevens van de overledene. Die 
koppelingg is mogelijk omdat op het doodsbriefje het nummer van de akte van overlijden wordt ge-
noteerd;; Dute e.a. 2000, p. 332-333. 

1788 Amendement van het lid Blok es. ter invoeging van art. 42a; Kamerstukken II2002/03,28 77, nr. 10, p. 
1-2. . 

1799 Dit zou bijv. kunnen gelden voor onderzoek dat reeds gaande is en waarbij aan betrokkenen niet is 
gevraagdd of hun gegevens bij het CBS na hun dood mogen worden opgevraagd of voor situaties 
waarinn de onderzoeksvraag pas opkomt lang nadat betrokkenen aan een bepaald risico zijn blootge-
steld;; zie een eerdere versie van de toelichting op het door Blok ingediende amendement inzake art. 
42aa Wet CBS. 
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aann redelijkerwijs daaraan te stellen eisen. Voorts zijn de artikelen 41 en 42 Wet CBS 
vann overeenkomstige toepassing; zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.6. 
Naastt de zojuist genoemde voorwaarden kan de directeur-generaal zelf nog voorwaar-
denn verbinden aan verstrekking van gegevens uit het doodsoorzakenregister (art. 42a, 
derdee lid). Ten slotte zij vermeld dat de minister van Economische Zaken in samenspraak 
mett de minister van VWS bij algemene maatregel van bestuur nadere regels dient te for-
mulerenn met betrekking tot de bevoegdheid van de directeur-generaal gegevens uit het 
doodsoorzakenregisterr te verstrekken.180 Blijkens de toelichting op art. 42a moet in dit 
verbandd worden gedacht aan voorwaarden die ertoe strekken dat onderzoekers de van 
hett CBS verkregen gegevens voor zover deze betrekking hebben op het medisch hande-
lenn of de behandelend arts vertrouwelijk behandelen. 

4.4.64.4.6 Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 

Dee Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO)1 onderscheidt 
zichh van regelgeving op het terrein van de informationele privacy in die zin dat zij 
primairr de lichamelijke en geestelijke integriteit van in onderzoek betrokken personen 
beschermtt via specifieke, in deze wet neergelegde waarborgen. De WMO is in de 
contextt van deze studie slechts zijdelings relevant aangezien dataonderzoek in begin-
sell  niet te classificeren is als wetenschappelijk onderzoek met mensen (overigens 
kunnenn zich situaties voordoen waarin de WMO toch van toepassing is op dataon-
derzoek;; zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.2). 

Dee WMO omvat één bepaling, art. 12, welke de omgang met - in het kader van mens-
gebondenn wetenschappelijk onderzoek verzamelde en opgeslagen - gegevens regelt. 

-- Art. 12 (bescherming van gegevens van proefpersonen) 
Hett betreft hier een heel algemene bepaling luidende "dat degene die het weten-
schappelijkk onderzoek uitvoert (...) er zorg voor [draagt] dat de persoonlijke levens-
sfeerr van de proefpersoon zoveel mogelijk wordt beschermd". Tijdens de parlemen-
tairee behandeling van de WMO is deze bepaling niet verder toegelicht. In dit licht lijk t 
art.. 12 op een schakelbepaling die verwijst naar andere relevante wetgeving ter be-
schermingg van de persoonlijke levenssfeer, zoals de in dit (en het vorige) hoofdstuk 
besprokenn bepalingen van de WGBO, de WBP en internationale regelgeving.184 

4.4.74.4.7 Zelfregulering 

Inn verband met zelfregulering inzake medisch-wetenschappelijk onderzoek zijn rele-
vantt de Gedragsregels voor artsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij 
tott bevordering der Geneeskunst (KNMG) en de 'Gedragscode Gezondheidsonder-
zoek'' van de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV). 

1800 De Centrale commissie voor de statistiek en het CBP dienen over een concept-AMvB te worden 
gehoord. . 

1811 Kamerstukken II2002/03,28 77, nr. 10, p. 2. 
1822 Stb. 1998,161. 
1833 Het betreft hier zowel inhoudelijke eisen (subsidiariteit en proportionaliteit; informed consent e.d.) 

alss procedurele waarborgen, zoals de verplichte toetsing door een ethische commissie; zie Bergkamp 
1995. . 

1844 Zie hierover Dute 1997. 
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aa Gedragsregels voor artsen 

Dee in 1984 door de KNMG opgestelde gedragsregels voor artsen185 dient in het bijzon-
derr te worden gewezen op paragraaf IV, getiteld 'de arts en wetenschappelijk onder-
zoek'.. In deze paragraaf wordt uitgegaan van de (in de WGBO neergelegde) regel dat 
onderzoekk met herleidbare gegevens in principe is gebonden aan de gerichte toe-
stemmingg van de patiënt (of diens vertegenwoordiger). Verder wordt onder meer van 
dee arts verwacht dat deze indien mogelijk medewerking verleent aan onderzoek voor 
zoverr dat is gericht op verbetering/bevordering van de volksgezondheid. Deze bepa-
lingg heeft geen juridische betekenis, doch men zou er wel een zekere morele verplich-
tingg in kunnen lezen mee te werken aan de verstrekking van gegevens voor weten-
schappelijkk onderzoek. 

bb Gedragscode Gezondheidsonderzoek 

Dee Raad voor Gezondheidsonderzoek heeft begin jaren negentig de taak op zich ge-
nomenn de Wet persoonsregistraties en de WGBO, in het bijzonder de ruimte die art. 7: 
4588 BW voor gegevensverstrekking zonder toestemming van de patiënt biedt, voor de 
praktijkk van het medisch-wetenschappelijk onderzoek nader uit te werken in een ge-
dragscode.. In februari 1995 werd de desbetreffende code186 door de FMWV vastge-
steld,, en zij verscheen in datzelfde jaar - na goedkeuring door de toenmalige Regi-
stratiekamerr - in de Staatscourant.1 Vanwege wijziging van het wettelijk kader in 
2001,, de WBP trad toen in werking, en het opnieuw verkrijgen van goedkeuring van 
hett College bescherming persoonsgegevens, onderging de code een proces van bij-
stellingg en aanvulling (daarbij zijn meerdere conceptversies in omloop geweest). De 
herzieningg van de code moest onder andere tot gevolg hebben dat de hierin gebruikte 
terminologiee in overeenstemming zou worden gebracht met de begrippen van de 
WBP,, dat meer duidelijkheid gecreëerd zou worden rond de status van gecodeerde 
gegevenss en dat zou worden voorzien in een regeling voor eigen wetenschappelijk 
onderzoek.. Ook de toelichting op de bepalingen diende hier en daar gewijzigd te 
worden.. De code werd uiteindelijk voorjaar 2004 door het CBP goedgekeurd. 
Dee Gedragscode Gezondheidsonderzoek (ook wel code 'Goed Gedrag' genoemd) 
omvatt specifieke regels voor het gebruik van (reeds beschikbare of voor dat doel te 
verzamelen)) medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, in de gedragscode 
aangeduidd als 'gezondheidsonderzoek'. Niet alle medische gegevens vallen onder de 
gedragscodee doch alleen die gegevens waarop het beroepsgeheim ex art. 88 Wet BIG 
vann toepassing is (art. 1, onder a). Overigens bepaalt art. 2.10 van de code dat "(...) 
indienn een onderzoeker gegevens aan een andere onderzoeker wil verstrekken, (...) 
eerstgenoemdee onderzoeker als een verstrekker [moet] worden beschouwd en (...) het 
bepaaldee in deze code overeenkomstig [geldt]". Hierdoor wordt de reikwijdte van de 
codee toch weer aanzienlijk ruimer. 

Inn de gedragscode worden de volgende categorieën gegevens onderscheiden: ano-
niemee gegevens; persoonsgegevens; direct identificerende gegevens; indirect identifice-

1855 Deze werden in 1994 resp. 2002 door KNMG (gewijzigd en) opnieuw vastgesteld. 
1866 Opgesteld door een commissie van de Raad voor Gezondheidsonderzoek, in nauwe samenwerking 

mett medisch-wetenschappelijk(e) onderzoekers/verenigingen 
1877 Stcrt. 1995,140. 
1888 Stcrt. 2004, 82. Naast deze code stelde de FMWV in 2001 een code vast met betrekking tot 

wetenschappelijkk onderzoek met lichaamsmateriaal: Code Goed Gebruik (http://www.rmwv.nl). 
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cerendee gegevens; communicatiegegevens; en gecodeerde gegevens. Een belangrijk 
uitgangspuntt van de code is dat deze aanzet tot het verrichten van medisch-weten-
schappelijkk onderzoek met het type gegevens dat de hoogste bescherming van de 
persoonlijkee levenssfeer van betrokkene mogelijk maakt. Zo zal zo veel mogelijk ge-
bruikk moeten worden gemaakt van anonieme gegevens en zo min mogelijk van direct 
identificerendee gegevens.189 De rechtsregjmes sluiten hierop aan: het gebruik van ano-
niemee gegevens is vrij , afgezien van het feit dat een onderzoeker geen handelingen 
mett deze gegevens mag verrichten die ertoe strekken de identiteit van de betrokkene 
tee herleiden; het gebruik van indirect identificerende gegevens is onderworpen aan 
eenn licht regime; en het gebruik van direct identificerende persoonsgegevens is ge-
koppeldd aan een strikt(er) regime. De bepalingen in de code richten zich primair tot 
onderzoekers,, doch in aantal bepalingen wordt mede aan de - uit het medisch be-
roepsgeheimm en de privacywetgeving voortvloeiende - verantwoordelijkheid van 
hulpverlenerss (dit kan een instelling of een individuele beroepsbeoefenaar zijn) gere-
fereerd. . 

DeDe status van gecodeerde gegevens 
Gecodeerdee gegevens - een zogenaamde 'tussencategorie' van gegevens - werden in 
dee oorspronkelijke Gedragscode Gezondheidsonderzoek (1995) omschreven als gege-
venss die "(•••) slechts door tussenkomst van de berichtgever tot individuele personen 
kunnenn worden herleid".190 In de bijbehorende toelichting werd gesteld dat bij 
verstrekkingg van gecodeerde gegevens zodanige waarborgen zijn ingebouwd dat de 
onderzoekerr die de gegevens ontvangt geen toegang heeft tot de sleutel van de code 
enn derhalve de gegevens niet kan (en ook niet mag) herleiden tot individuen. Geco
deerdee gegevens zouden daarom in de regel geen persoonsgegevens zijn in de zin van 
dee WPR, maar de weg om tot individuele personen te herleiden was niet afgesne
den.1911 Derhalve koos men voor een rechtsregjme dat enerzijds strenger is dan het 
regimee voor anonieme gegevens, maar dat anderzijds milder is dan het regime voor 
identificerendee gegevens. Dit lichtere regime werd beschouwd als verenigbaar met de 
regelss van het medisch beroepsgeheim. 
Inn de gewijzigde code (2004) is in art. 1, onder p het begrip gecodeerde gegevens uit
voerigerr omschreven, waarbij aansluiting is gezocht bij de zojuist weergegeven toe
lichtingg van de code van 1995: "gegevens waarin geen direct identificerende per
soonsgegevenss zijn opgenomen en waaraan een codering is toegevoegd, die slechts 
doorr tussenkomst van de verstrekker of een onafhankelijke derde partij en toepassing 
vann de sleutel van de code door deze tot de betrokkene kunnen worden herleid". In 
dee toelichting wordt uitvoerig ingegaan op mogelijke voor- en nadelen van het ge
bruikk van gecodeerde gegevens, zowel vanuit privacy- als onderzoeksperspectief. 
Vervolgenss wordt gewezen op het feit dat, wordt tot gebruik van gecodeerde gege
venss besloten, er een juridisch verbod geldt desbetreffende gegevens tot betrokken 
individuenn te herleiden. Ten slotte wordt aangegeven dat gecodeerde gegevens soms 
anoniemm zijn en soms indirect identificerend. Men dient in dit verband te kijken naar 
dee middelen die de bezitter van de gegevens ten dienste staan en de moeite die het 
kostt om de gegevens daarmee tot een natuurlijke persoon te herleiden (voor een re
flectiee op deze visie zie hoofdstuk 6, paragraaf 6.2.2). 

1899 Onder 'zoveel mogelijk' wordt volgens (art. 2.4 van) de Gedragscode verstaan, "(...) zoveel als 
verantwoordd is, gelet op de aard en het doel van het onderzoek en de juiste uitvoering daarvan". 

1900 Zie art. 1, onder j Gedragscode Gezondheidsonderzoek (1995). 
1911 Toelichting Gedragscode Gezondheidsonderzoek 1995, p. 9. 
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AlgemeneAlgemene bepalingen bij gebruik van gegevens voor gezondheidsonderzoek 
Dee Gedragscode Gezondheidsonderzoek omvat in paragraaf 2 een dertiental algeme-
nee bepalingen die gelden voor elk gebruik van gegevens, ongeacht de status van die 
gegevenss (anoniem of herleidbaar). In de eerste plaats omvat deze paragraaf een aan-
tall  concrete verplichtingen voor onderzoekers. Zo is bepaald dat onderzoekers (of de 
organisatiee waarvoor of waarbinnen zij werkzaam zijn): 

InIn het kader van hun werkzaamheden met persoonsgegevens passende techni-
schee en organisatorische maatregelen nemen om deze tegen verlies of enige vorm 
vann onrechtmatige verwerking te beschermen (art. 2.1). 
Eropp toezien dat alleen medewerkers gegevens verwerken die als onderzoeker 
zijnn gebonden aan een geheimhoudingsplicht en de bepalingen van de code strikt 
nalevenn (art. 2.5). 
Eenn onderzoeksprotocol opstellen waarin inhoud en aanpak van een onderzoeks-
projectt worden omschreven (art. 2.6). 
Zichh ervan vergewissen dat patiënten over het gebruik van hun gegevens voor 
onderzoekk en hun recht hiertegen bezwaar te maken door een instelling of be-
roepsbeoefenaarr zijn geïnformeerd (art. 2.7). 
Eenn voorgenomen onderzoek, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt of 
waarvann wordt vermoed dat dit uit oogpunt van privacy vragen kan oproepen, 
vooraff  ter toetsing voorleggen aan een medisch-ethische toetsingscommissie (art. 
2.12). . 
Eenn verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van onderzoek melden bij het 
CBPP tenzij een beroep kan worden gedaan op de in de code neergelegde uitzon-
deringenn (art. 2.13). 

Tevenss zijn in onderhavige paragraaf een aantal algemene normen opgenomen waar-
aann onderzoekers zich bij gebruik van medische gegevens voor gezondheidsonder-
zoekk moeten houden: 

Hett verwerken van gegevens geschiedt in overeenstemming met de WBP, de 
WGBOO en de wijze waarop de desbetreffende wetgeving in de Gedragscode is 
uitgewerktt (art. 2.2). 
Alleenn die gegevens mogen worden verzameld die noodzakelijk zijn voor het 
onderzoekk en rechtmatig zijn verkregen, en mits alle maatregelen worden getrof-
fenn die nodig zijn om de gegevens tijdens de verdere verwerking adequaat te be-
veiligenn (art. 2.3). 
Err zal zoveel mogelijk gebruik moeten worden gemaakt van anonieme gegevens 
enn zo min mogelijk van direct identificerende gegevens (art. 2.4). 
Voorr onderzoek verkregen gegevens mogen uitsluitend voor onderzoek worden 
gebruiktt (art. 2.8). 

Gegevenss mogen, onder nadere voorwaarden (zie art. 5.5. en art. 7.2),193 langer 
wordenn bewaard dan voor het desbetreffende onderzoek noodzakelijk is (art. 2.9). 

1922 De meldingsplicht geldt niet indien een onderzoeker is verbonden aan een organisatie voor weten-
schappelijkk onderzoek, de gegevens uitsluitend voor onderzoek worden verwerkt en er hetzij sprake 
iss van verzameling van (niet-gecodeerde) indirect identificerende gegevens, hetzij van direct identi-
ficerendee gegevens mits de communicatiegegevens niet langer dan zes maanden nadat zij van de 
betrokkenee zijn verkregen, worden bewaard en evenmin worden gecodeerd. 

1933 Art. 5.5 bepaalt dat indirect identificerende persoonsgegevens uitsluitend langer mogen worden 
bewaardd voor zover redelijkerwijs voorzienbaar is dat zij voor het onderzoek noodzakelijk zijn. Art. 
7.22 bepaalt dat in het geval een onderzoeksbestand niet alleen onderzoeksgegevens maar ook naam-
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Eenn hulpverlener die zelf wetenschappelijk onderzoek verricht kan gebruik 
makenn van zijn 'eigen' gegevens op voorwaarde dat hij de algemene bepalingen 
vann de code naleeft en de betrokken patiënten geen bezwaar hebben gemaakt te-
genn het gebruik van hun gegevens voor onderzoek (art. 2.11). 

Inn algemene zin voorziet de Gedragscode ten slotte in een (bescheiden) klachtenrege-
ling;; deze is niet in de algemene paragraaf, maar in paragraaf 8 van de code opgeno-
men.. Hierin is bepaald dat de onderzoeker zich ervan vergewist dat degene wiens 
gegevenss in onderzoek worden gebruikt de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen 
wegenss niet naleving van in de code neergelegde regels. Desgevraagd geeft de onder-
zoekerr informatie over daartoe openstaande klachtmogelijkheden, zoals het indienen 
vann een klacht bij een binnen een instelling functionerende klachtencommissie, de 
klachtencommissiee van de Stichting FMWV, het CBP of de rechter. 

SpelregelsSpelregels voor verzameling van medische gegevens door onderzoekers 
Dee regels voor het gebruik van medische gegevens zijn in de volgende vijf paragrafen 
neergelegd:195 5 

Hett gebruik van anonieme gegevens (paragraaf 3); 
Hett gebruik van persoonsgegevens: de hoofdregel (paragraaf 4); 
Dee eerste uitzondering: het gebruik van, al dan niet gecodeerde, indirect 
identificerendee gegevens zonder toestemming van de betrokkene (paragraaf 5); 
Dee tweede uitzondering: het gebruik van persoonsgegevens zonder toestemming 
vann de betrokkene (paragraaf 6);. 

Bijzonderee bepalingen over het gebruik van direct identificerende persoonsgege-
venss (paragraaf 7). 

Zoalss reeds aangegeven, is het gebruik van anonieme gegevens vrij zolang de onder-
zoekerr via koppeling, bestandsvergelijking en dergelijke niet tot herleiding van de 
gegevenss tot individuen overgaat. De Gedragscode volgt in haar verdere uitwerking 
dee structuur van de in paragraaf 4.4.4 besproken WGBO-regeling. Uitgangspunt bij 
gebruikk van persoonsgegevens is geïnformeerde toestemming van de betrokkene of 
dienss vertegenwoordiger (art. 4.1). De informatie moet zijn afgestemd op de betrok-
kenee en betreft onder meer doel, belang en gevolgen van het onderzoek, de reden dat 
niett met anonieme gegevens kan worden volstaan en dat het onderzoek inmiddels is 
goedgekeurdd door een ethische commissie. 
Indienn het vragen van toestemming in redelijkheid niet kan worden verlangd (bij-
voorbeeldd omdat dit een onevenredige inspanning zou kosten) mag een onderzoeker 
daarvann afzien, mits hij indirect identificerende (mogelijk gecodeerde) gegevens voor 
hett onderzoek gebruikt,196 de betrokkenen tegen het gebruik geen bezwaar heeft ge-

enn adresgegevens e.d. omvat, het onderzoeksbestand moet worden vernietigd zodra "(...) redelij-
kerwijss voorzienbaar is dat het niet meer voor dit onderzoek zal worden gebruikt". Wanneer adres-
gegevenss en onderzoeksgegevens in verschillende bestanden zijn opgeslagen dienen eerstgenoemde 
gegevenss zodra ze voor het onderzoeksdoel niet meer noodzakelijk zijn te worden verwijderd. Voor 
bewaringg van het bestand dat overblijft geldt art. 5.5. 

1944 Blijkens de toelichting op art. 1, onder e Gedragscode richt art. 2.11 zich rechtstreeks tot de individu-
elee hulpverlener. 

1955 De titels van deze paragrafen zijn letterlijk overgenomen uit de Gedragscode. 
1966 Ook wanneer de hulpverlener de gegevens niet codeert, maar wel (indirect) herleidbare gegevens 

aann een onderzoeker verstrekt, geldt de uitzondering zoals neergelegd in paragraaf 5 van de code. 
Dee voordelen van gegevenscodering (latere aanvulling van onderzoeksbestanden etc.) zijn in die 
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maakt,, het onderzoek niet zonder deze gegevensverstrekking kan worden uitgevoerd 
enn een algemeen belang dient en herleiding van de gebruikte gegevens tot individuen 
redelijkerwijss wordt voorkomen (art. 5.1). In dat verband, maar ook om andere as-
pectenn te waarborgen dient een schriftelijke overeenkomst te worden afgesloten met 
dee hulpverlener of onderzoeker die de gegevens verstrekt (art. 5.2). 
Overeenkomstigg art. 7: 458 BW kan tevens van het vragen van toestemming worden 
afgezienn indien dit in redelijkheid niet mogelijk is (art. 6.1). In dit laatste verband 
wordenn de volgende situaties onderscheiden: er moet bij het benaderen van betrokke-
nenn psychische schade worden gevreesd (a); de betrokkene is overleden of verhuisd 
(b);; inzage in patiëntengegevens dient niet de eigenlijke gegevensverzameling, maar 
eenn daaraan voorafgaande steekproeftrekking (c) of nadere omschrijving van de on-
derzoeksvraagstellingg (d). Verdere voorwaarden zijn dat uit het onderzoeksprotocol 
blijk tt dat het onderzoek naar wetenschappelijke maatstaven zinvol en deugdelijk is en 
datt het niet zonder de gevraagde gegevens of op een wijze die de persoonlijke levens-
sfeerr van de betrokkene minder belast kan worden uitgevoerd, dat het onderzoek een 
algemeenn belang dient, de betrokkene geen bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik 
vann zijn gegevens en met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer van degenen wier 
gegevenss het betreft zodanige waarborgen zijn getroffen dat deze niet onevenredig 
wordtt geschaad (art. 6.2). Voor uitzonderingsgrond c en d gelden nog aanvullende 
voorwaardenn (artikelen 6.3 en 6.4): inzage vindt plaats onder verantwoordelijkheid 
vann de hulpverlener; er mogen niet meer gegevens worden ingezien dan strikt nood-
zakelijkk is voor de steekproeftrekking of omschrijving van de vraagstelling; de gang 
vann zaken rond inzage moet in een protocol of schriftelijk worden vastgelegd; en er 
wordtt een geheimhoudingsverklaring ondertekend. 

Inn paragraaf 7 is ten slotte een aantal (uit de WBP voortvloeiende) bepalingen opge-
nomenn die gelden voor het verwerken van direct identificerende persoonsgegevens. 
InIn de eerste plaats worden grenzen gesteld aan de opslag en beveiliging van dergelij-
kee gegevens (art. 7.1): communicatiegegevens en onderzoeksgegevens dienen zoveel 
mogelijkk gescheiden te worden opgeslagen. Voorts zijn het bewaren van deze catego-
riee gegevens (art. 7.2; zie hiervoor) en de rechten van de betrokkene (een ieder heeft 
bijj  verwerking van direct identificerende gegevens recht op inzage, correctie en ver-
wijdering)) in deze paragraaf geregeld. 

4.55 Beschouwing 

Terwijll  in hoofdstuk 3 de privacynormen ten aanzien van wetenschappelijk onder-
zoekk in het algemeen werden besproken, zijn in dit hoofdstuk de internationale en 
nationalee bepalingen geïnventariseerd die betrekking hebben op de (bijzondere) sec-
torr van het medisch-wetenschappelijk onderzoek. Hieruit blijkt dat ook de medische 
wetenschapsbeoefeningg via specifieke privacynormen wordt vergemakkelijkt; zie 
voorr een overzicht van de bepalingen die medisch-wetenschappelijk onderzoek faci-
literenn bijlage 1 (overzicht B). 

BijzondereBijzondere privacynormen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek? 
Bijj  een vergelijking met de in hoofdstuk 3 beschreven privacynormen valt op dat de re-
gelss met betrekking tot medisch-wetenschappelijk onderzoek niettemin op verschillende 
puntenn strikter zijn dan de algemene normen voor wetenschappelijk onderzoek en sta-

situatiee echter niet aanwezig. 
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tistiek.. Het meest sprekende voorbeeld zijn de regels inzake het verstrekken van patiën-
tengegevenss voor wetenschappelijk onderzoek zoals neergelegd in de WGBO (artikelen 
7:457/4588 BW) en principe 12.2, onder c van Aanbeveling R (97) 5 van de Raad van Eu-
ropa.. Die regels zijn met name op het stuk van de zeggenschap - de betrokkene 
beschiktt onder alle omstandigheden over een (absoluut) recht bezwaar te maken te-
genn het wetenschappelijk gebruik van zijn medische gegevens - strenger dan de alge-
menee (in de WBP neergelegde) regels voor wetenschappelijk onderzoek.197 Ook op het 
stukk van het bewaren van gegevens voor onderzoeksdoeleinden is de bijzondere 
normm voor medisch-wetenschappelijk onderzoek strikter dan de algemene norm. Een 
hulpverlenerr die zijn patiëntengegevens wil bewaren voor medisch-wetenschappelijk 
onderzoekk is gebonden aan het principe van expliciete toestemming (zonder uitzonde-
ringen)) terwijl bijvoorbeeld strafrechtelijke gegevens ook zonder toestemming (doch 
well  onder andere voorwaarden zoals dat het onderzoek een algemeen belang dient, 
dee gegevens voor het onderzoek noodzakelijk zijn et cetera) langer kunnen worden 
bewaardd voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Overigens werpen de regels 
diee gelden voor het gebruik en de bewaring van niet-gevoelige gegevens (zoals 
iemandss woonplaats, woonomgeving of de school/universiteit waar iemand naar toe 
gaat)) voor onderzoeksdoeleinden de minste barrières op voor de weten-
schapsbeoefening. . 

WaaromWaarom extra privacybescherming bij medisch-wetenschappelijk onderzoek? 
Vervolgenss rijst de vraag waarom betrokkenen bij verwerking van hun gegevens voor 
medisch-wetenschappelijkk onderzoek extra in hun privacybelangen worden be-
schermd.. Deze extra privacybescherming houdt verband met het gevoelige karakter 
vann in dergelijk onderzoek gebruikte (persoons)gegevens, maar hangt vooral samen 
mett het feit dat dergelijke gegevens veelal in het kader van een arts/patiëntrelatie zijn 
verkregenn en dientengevolge door de regels van het medisch beroepsgeheim worden 
beschermd.. Hieronder ga ik op beide punten kort in. 

-- Medische gegevens zijn gevoelige gegevens 
Gegevenss betreffende iemands gezondheid of wel medische gegevens verschaffen in-
formatiee over individuen van zeer intieme en persoonlijke aard, en kunnen zelfs worden 
beschouwdd als de meest intieme informatie die over een persoon beschikbaar is.198 Alleen 
all  uit de grote hoeveelheid jurisprudentie over verstrekking van medische gegevens 
blijk tt dat onthulling van deze informatie (grote) consequenties kan hebben voor het 
privé-levenn van betrokkenen en/of hun maatschappelijke positie (zie ook paragraaf 
4.4.1). . 
Zoalss uit de voorafgaande beschrijvingen van privacynormen voor medisch-weten-
schappelijkk onderzoek reeds naar voren is gekomen, worden medische gegevens in het 
rechtt van oudsher als een categorie 'gevoelige' of 'bijzondere' gegevens beschouwd.199 

Opp grond van internationale documenten (zoals het Verdrag van Straatsburg en de 
EG-privacyrichtlijn),, de rechtspraak van het Europese Hof voor de rechten van de 
menss en nationale privacywetgeving (WBP) gelden voor het verwerken van zulke 

1977 Op grond van de WBP heeft de betrokkene wel de mogelijkheid tegen een verwerking van zijn 
gegevenss verzet aan te tekenen(art. 40 WBP), doch dit heeft, uitgezonderd de situatie dat sprake is 
vann direct marketing, geen absoluut karakter. 

1988 Zie bijv. ook Gostin 1993, p. 2487. 
1999 Staatscommissie Koopmans 1976, p. 88; Gezondheidsraad 1978, p. 11. Zie ook par. 43 van het 

explanatoryy report bij het Verdrag van Straatsburg. 
2000 Zie in het bijzonder de zaak Z t. Finland (25 februari 1997, N]CM-Bulletin 1997, p. 712 e.v.) waarin 
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gegevenss striktere regels dan voor de verwerking van 'gewone' gegevens (de privacy-
richtlijnn en de WBP bepalen zelfs dat het verwerken van gevoelige gegevens in begin-
sell  verboden is; hierop zijn uitzonderingen geformuleerd). De grondslag voor een 
hogeree beschermingsgraad van gevoelige gegevens is dat de verwerking van derge-
lijk ee gegevens, onafhankelijk van de context waarin ze worden verzameld en ge-
bruikt,, veelal inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer. Men kan in dit verband 
mett name denken aan risico's in de sfeer van discriminatie en stigmatisering. 

-- Medische gegevens worden beschermd door het medisch beroepsgeheim 
Medischee gegevens vallen in een groot aantal situaties onder (de bescherming van) 
hett medisch beroepsgeheim, namelijk wanneer ze in de context van een medische 
behandelingg zijn verzameld en worden bewaard. Op dit punt verschillen medische 
gegevenss van andere categorieën gevoelige gegevens: ze moeten vanwege de aard 
vann de relatie waarin ze 'tot stand zijn gekomen' (vertrouwensrelatie) geheim worden 
gehouden.. Het medisch beroepsgeheim begrenst met name, zo is reeds aangegeven in 
paragraaff  4.4.1, de ruimte om gegevens aan derden (partijen die buiten de medische 
behandelingg van een patiënt staan) te verstrekken.201 Buiten uitdrukkelijke toestem-
mingg van de patiënt zelf mogen gegevens slechts op grond van een wettelijke regeling 
off  bij een conflict van plichten aan derden worden verstrekt of ter inzage worden ge-
geven.. Deze strikte benadering, die ook doorwerkt in de regeling inzake verstrekking 
vann patiëntengegevens voor wetenschappelijk onderzoek, heeft te maken met het feit 
datt het beroepsgeheim niet alleen het individuele privacybelang van de patiënt dient, 
dochh van oudsher ook een algemeen belang, namelijk dat van een onbelemmerde toe-
gangg tot de gezondheidszorg. 

hett Straatsburgse Hof stelde: "The domestic law must therefore afford appropriate safequards to pre-
ventt any such communication or disclosure of personal health data as may be inconsistent with the 
guaranteess in Article 8 of the Convention" (§ 95; curs. MCP). 

2011 Zoals nog in het volgende hoofdstuk zal blijken is het medisch-wetenschappelijk onderzoek voor 
eenn belangrijk deel afhankelijk van uit de hulpverlening afkomstige gegevens en derhalve van gege-
vensverstrekkingg aan derden-onderzoekers. Zie ook hoofdstuk 5, paragraaf 5.4.3. 
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55 PRIVACYBESCHERMIN G IN DE ONDERZOEKSPRAKTIJK : 
KNELPUNTEN ,, LACUNES, RECHTSVRAGEN 

5.11 Inleidin g 

Inn de twee voorafgaande hoofdstukken zijn (huidige, maar ook vroegere) privacy-
normenn op het terrein van (medisch-)wetenschappelijk onderzoek geïnventariseerd en 
beschreven.. Daaruit is niet alleen gebleken dat in de relgeving steeds een afweging is 
gemaaktt tussen bescherming van privacybelangen van individuele betrokkenen en 
hett algemeen belang van wetenschapsbeoefening, maar ook dat op het terrein van het 
medisch-wetenschappelijkk onderzoek op onderdelen striktere normen gelden dan op 
hett terrein van wetenschappelijk onderzoek in het algemeen. Zo zijn de regels inzake 
hett verstrekken van medische (of patiëntengegevens voor wetenschappelijk onderzoek 
zoalss neergelegd in de WGBO (artikelen 7: 457/458 BW) op enkele onderdelen strikter 
dann de algemene - in de WBP neergelegde - regels. Dit heeft te maken met het feit dat 
medischee gegevens, die binnen het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de 
gezondheidszorgg een centrale rol spelen, gevoelig zijn en bovendien veelal (althans 
wanneerr ze in de context van een behandelrelatie zijn geregistreerd) door het medisch 
beroepsgeheimm worden beschermd (zie ook paragraaf 4.5). 

Inn dit hoofdstuk zullen de algemene en bijzondere privacynormen op de verschil-
lendee fasen van medisch-wetenschappelijk onderzoek worden toegepast en vervol-
genss geanalyseerd en becommentarieerd. Daarbij zal worden bezien in hoeverre de 
nationalee wet- en regelgeving (in samenhang met internationale regelgeving) kan 
wordenn beschouwd als een voldoende evenwichtige regeling van het informatiever-
werkendd proces bij medisch-wetenschappelijk onderzoek, en in hoeverre die regels 
anderszinss adequaat zijn. In dit laatste verband wordt gedoeld op de toegankelijk-
heid,, duidelijkheid, uitvoerbaarheid (die samenhangen met de consistentie, eendui-
digheidd en overzichtelijkheid), handhaafbaarheid en de waarborgfunctie (rechtsze-
kerheidd en rechtsgelijkheid) van de betreffende regels. Voor sommige knelpunten en 
problemenn zullen ook reeds oplossingen worden aangereikt. Dit neemt niet weg dat 
dee vraag hoe (mede in het licht van de problemen in de praktijk) een evenwichtige en 
anderszinss adequate regeling voor medisch-wetenschappelijk onderzoek eruit zou 
kunnenn zien eerst in hoofdstuk 6 aan de orde komt. 

Dee opzet is als volgt. Om te beginnen zal in paragraaf 5.2 worden stilgestaan bij het 
(gehele)) gegevensverwerkend proces zoals dat doorgaans plaatsvindt bij medisch-
wetenschappelijkk onderzoek. Daarbij zullen eerst de verschillende fasen (en metho-
den)) van dataonderzoek worden beschreven (paragraaf 5.2.1). Vervolgens wordt in-
gegaann op de vraag welke (bijzondere) privacywetgeving daarbij in acht moet worden 
genomenn (paragraaf 5.2.2). Hierna worden de algemene - uit de WBP af te leiden -
regelss toegepast op (de verschillende fasen van) medisch-wetenschappelijk onderzoek 
enn zonodig geproblematiseerd (paragraaf 5.2.3). 
Vervolgenss komen de afzonderlijke fasen van medisch-wetenschappelijk onderzoek 
aann bod. De fase van de gegevensverzameling wordt behandeld in de paragrafen 5.3 
(primairee gegevensverzameling) en 5.4/5.5 (secundaire gegevensverzameling), de 
overigee fasen van medisch-wetenschappelijk onderzoek, te weten opslag en gebruik 
(tezamenn aangeduid als 'de verdere verwerking van onderzoeksgegevens') komen in 
paragraaff  5.6 aan bod. In paragraaf 5.7 wordt ten slotte ingegaan op de kwestie van 
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grensoverschrijdendd verkeer van onderzoeksgegevens. Eerst wordt ingegaan op de 
regelss die de doorgifte van onderzoeksgegevens naar een lidstaat van de Europese 
Uniee beheersen (paragraaf 5.7.1) en vervolgens op de regels die gelden voor de door-
giftee van gegevens naar landen buiten de Europese Unie (paragraaf 5.7.2). 
Dee slotparagraaf (5.8) biedt een overzicht van de belangrijkste bevindingen van dit 
hoofdstuk. . 

5.22 Het gegevensverwerkend proces bij  medisch-wetenschappelijk on-
derzoek k 

5.2.15.2.1 De verschillende fasen 

Iederr medisch-wetenschappelijk onderzoek met gegevens zal doorgaans de volgende 
elementenn of fasen bevatten (zie ook paragraaf 1.4.2): 

verzamelingg van onderzoeksgegevens, hieronder begrepen de verzameling van 
naam-- en adresgegevens voor zover deze voor de verzameling van de eigenlijke 
onderzoeksgegevenss noodzakelijk zijn; 
verderee verwerking van onderzoeksgegevens, hieronder begrepen de inrichting 
vann een onderzoeksbestand (opslag en bewaring) en het gebruik van de gegevens 
inn eigenlijke zin, dat wil zeggen statistische bewerking en/of analyse van de ge-
gevenss en rapportage/publicatie. 

Bijj  het bovenstaande moet worden aangetekend dat wetenschappelijk onderzoek 
vaakk geen lineair proces vormt en dat van een zekere overlap en herhaling van de ver-
schillendee - binnen een onderzoek te onderscheiden - fasen uiteraard sprake kan zijn. 

VerzamelingVerzameling van gegevens 
Bijj  uitvoering van medisch-wetenschappelijk onderzoek met gegevens is een eerste 
stapp in het onderzoeksproces de gegevensverzameling. Alvorens deze fase van start 
kann gaan, dient men te bepalen van welke (categorie van) personen gegevens nodig 
zijn.. Omdat een dergelijke groep (onderzoekspopulatie) bij ruime inclusie- en /of ex-
clusiecriteriaa (een onderzoek richt zich bijvoorbeeld op de gezondheidstoestand van 
mannenn tussen de 25 en 45 jaar uit Amsterdam) zeer omvangrijk kan zijn, volgt zono-
digg een steekproeftrekking, alvorens met de eigenlijke gegevensverzameling wordt 
gestart.. Afhankelijk van de wijze van gegevensverzameling (zie hierna) kan het nood-
zakelijkk zijn te beschikken over naam- en/of adresgegevens van patiënten of burgers 
uitt de onderzoekspopulatie of een code die verwijst naar (een bestand met) medische 
gegevens. . 
Zoalss aangegeven in hoofdstuk 1, paragraaf 1.4.2, worden in het kader van gegevens-
verzamelingg twee vormen onderscheiden, te weten primaire en secundaire gegevens-
verzameling. . 
Dee eerste wijze van gegevensverzameling, primaire verzameling, houdt in dat de 
gegevenss van de betrokkene zelf (of personen uit diens directe omgeving) worden 
verkregen.. Daarvoor zijn diverse methoden beschikbaar, zoals het ondervragen van 
personenn via een (telefonische, schriftelijke of elektronische) enquête, een vragenlijst 
off  interview of het observeren van personen. 
Bijj  secundaire verzameling worden geen nieuwe gegevens verkregen, maar bestaande 
gegevenss onttrokken aan reeds aangelegde gegevensbestanden dan wel hergebruikt 
doorr de persoon die de gegevens reeds in het kader van een andere doelstelling heeft 
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verzameldd en gebruikt ('eigen' wetenschappelijk onderzoek). Bij deze vorm van gege-
vensverzamelingg speelt de beschikbaarheid van relevante onderzoeksgegevens een 
crucialee rol. In het algemeen wordt aangenomen dat secundaire gegevensverzameling 
minderr belastend is voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. 

VerdereVerdere verwerking van onderzoeksgegevens 
Eenn eerste stap in het kader van de verdere verwerking van onderzoeksgegevens is de 
inrichtingg van een onderzoeksbestand. Nadat de gegevens zijn verzameld, worden ze 
-- doorgaans als een verzameling van individuele records - opgeslagen en bewaard in 
eenn bestand. Het zal van de aard, methode en doelstelling van het onderzoek afhan-
genn (en van eventueel gepland vervolgonderzoek) op welke wijze het onderzoeksbe-
standd wordt ingericht en in welke vorm (direct herleidbaar; indirect herleidbaar, bij-
voorbeeldd via codering; of anoniem) de gegevens worden bewaard. 
Opp basis van het onderzoeksbestand vindt de eigenlijke statistische bewerking en/of 
analysee plaats, soms ook in combinatie met andere bestanden (via koppeling). In deze 
fasee van dataonderzoek worden de gegevens in de regel via geautomatiseerde bewer-
kingsprocessenn teruggebracht tot geaggregeerde gegevens die niet langer zijn terug te 
voerenn tot individuele personen. In een dergelijke vorm worden de gegevens door-
gaanss ook (in wetenschappelijke of in vaktijdschriften) gepubliceerd. Bij een studie die 
zichh daarentegen bijvoorbeeld concentreert op de medische ziektegeschiedenissen van 
enkelee patiënten (met een zeldzame ziekte of aandoening) is niet uitgesloten dat de 
gegevenss ook in deze fase nog herleidbaar zijn. 
Naa publicatie van de onderzoeksresultaten worden gebruikte databestanden vernie-
tigdd of bewaard. In het laatste geval kan hergebruik of doorgifte van onderzoeksgege-
venss ten behoeve van volgend onderzoek plaatsvinden. 

5.2.25.2.2 Toepasselijke wetgeving 

Opp het zojuist beschreven gegevensverwerkend proces bij medisch-wetenschappelijk 
onderzoekk kunnen verschillende privacyregelingen van toepassing zijn. In de eerste 
plaatss moet worden gewezen op de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Weten-
schappelijkk gebruik van medische gegevens zal in een aantal gevallen ook binnen het 
bereikk van bijzondere wetgeving vallen; in dit verband kunnen de Wett geneeskundige 
behandelingsovereenkomstt (WGBO) en de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek 
mett mensen (WMO) worden genoemd. 

WBP WBP 
Verzamelingg en verdere verwerking van gegevens ten behoeve van medisch-weten-
schappelijkk onderzoek vallen, ongeacht de gebruikte onderzoeksmethode (observatie, 
statusonderzoek,, vragenlijstonderzoek et cetera), binnen het bereik van de WBP voor 
zoverr of zolang persoonsgegevens worden verwerkt, en mits sprake is van geautomati-
seerdeseerde verwerking van gegevens of handmatige verwerking en desbetreffende data in 
eenn bestand zijn opgenomen of bestemd zijn daarin te worden opgenomen. Van dat 
laatstee zal al snel sprake zijn; zie in dit verband de toelichting op de desbetreffende 
begrippenn in hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.4. Lastiger is het om de reikwijdte van de WBP 
aff  te grenzen in relatie tot de vraag of gegevens al dan niet persoonsgegevens zijn in de 
zinn van deze wet. 

11 Een ander voordeel dat wordt genoemd is het besparen van geld en tijd; Vuijsje 1992, p. 30. 
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Zoalss in hoofdstuk 3 (paragraaf 3.4.4) aangegeven, zijn gegevens herleidbaar indien ze 
inn verband kunnen worden gebracht met een identificeerbare persoon, hetzij direct 
aann de hand van naam, adres en soortgelijke gegevens, hetzij indirect, dat wil zeggen 
viaa bijvoorbeeld koppeling of bestandvergelijking. In het laatste geval geldt het rede-
lijkheidscriterium:: indien voor daadwerkelijke herleiding van gegevens tot individu-
elee personen een onevenredige of disproportionele hoeveelheid tijd of mankracht 
nodigg is, is herleidbaarheid in de zin van de WBP niet meer aan de orde. Het redelijk-
heidscriteriumm dient extra zorgvuldig te worden toegepast wanneer sprake is van 
verzamelingg en verwerking van gegevens met een gevoelig karakter zoals medische 
gegevens,, aldus de toenmalige Registratiekamer (thans het CBP).2 Zijn direct identifice-
rendee kenmerken zoals naam, geboortedatum, adresgegevens en dergelijke van de ove-
rigee (medische) gegevens gescheiden alvorens ze voor een onderzoek worden verzameld 
enn verwerkt, dan is daarmee geenszins gezegd dat de gegevens niet meer herleidbaar 
enn de WBP niet meer van toepassing zou zijn. Dit laatste lijk t a fortiori te gelden voor 
erfelijkheidsgegevenss aangezien deze bovendien uniek zijn verbonden met een be-
paaldee persoon. Hieruit volgt logischerwijs dat naarmate de gegevens gevoeliger zijn 
meerr aanvullende maatregelen zullen moeten worden getroffen, wil aan het redelijk-
heidscriteriumm zijn voldaan. 

Hoee moet in het licht van het voorafgaande tegen zogenoemde 'gecodeerde gegevens'3 

wordenn aangekeken? Betekent toepassing van coderingstechnieken dat voldoende ga-
rantiess bestaan dat de identiteit van betrokkenen niet of althans niet zonder onevenre-
digee inspanning kan worden vastgesteld? De Nederlandse regering meent dat dit afhan-
kelijkk is van onder meer de volgende vragen: Is degene die de code heeft opgesteld on-
derworpenn aan een geheimhoudingsplicht die ook daadwerkelijk wordt gehandhaafd? Is 
dee onderzoeker gebonden aan een gedragscode? Beschikt de onderzoeksinstelling over 
uitgebreidee technische mogelijkheden om gegevens te herleiden?4 Aan de hand hiervan 
zullenn zowel hulpverleners/ registerende instellingen als wetenschappelijk onderzoekers 
moetenn nagaan in hoeverre de te verwerken gecodeerde gegevens nog herleidbaar zijn. 
Mee dunkt dat over een dergelijke kwestie gemakkelijk twijfel kan rijzen,5 te meer daar 
dezee vraag - gelet op bovenstaande benadering - met een zekere regelmaat zal moeten 
wordenn herhaald (na verloop van tijd hebben de informatieverwerkende technieken 
wellichtt een ontwikkeling doorgemaakt en zijn databestanden mogelijk aangevuld met 
nieuwee gegevens). Afgezien van rechtsonzekerheid onder betrokkenen, bestaat het risico 
datt persoonsgegevens ten onrechte als anoniem worden beschouwd en betrokken pa-
tiëntenn of andere in medisch-wetenschappelijk onderzoek betrokken personen niet ade-
quaatt in hun fundamentele rechten worden beschermd. 

WGBO WGBO 
Dee WGBO biedt (op grond van art. 7: 446 tweede lid BW) bescherming aan patiënten 
inn verband met 'handelingen op het gebied van de geneeskunst', dat wil zeggen "alle 
verrichtingenn - het onderzoeken en het geven van raad daaronder begrepen - recht-

22 Registratiekamer 1993, p. 10. 
33 Bij codering van gegevens worden de direct identificerende kenmerken van de overige gegevens 

gescheidenn en vervolgens dusdanig beveiligd dat deze gegevens alleen nog via een sleutel in ver-
bandd kunnen worden gebracht met de personen van wie ze afkomstig zijn. Zie ook hoofdstuk 6, pa-
ragraaff  6.2. 

44 Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 49. 
55 Zie ook de WGBO-evaluatie waaruit blijkt dat binnen het veld verschillende opvattingen bestaan 

overr de herleidbaarheid van gecodeerde gegevens; Dute, Van der Koelen & Friele 2003, p. 100. 
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streekss betrekking hebbende op een persoon en ertoe strekkende hem van een ziekte 
tee genezen, hem voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of zijn gezondheidstoe-
standd te beoordelen (...)" alsook "andere (...) handelingen, rechtstreeks betrekking 
hebbendee op een persoon, die worden verricht door een arts of tandarts in die hoeda-
nigheid".66 Tot die handelingen kan uiteraard ook worden gerekend het verzamelen 
vann gegevens bij een patiënt in het kader van de zorgverlening. Valt echter ook het 
verzamelenn van gegevens voor wetenschappelijke of statistische doeleinden hieronder? 
Desbetreffendee kwestie is tijdens de parlementaire behandeling van de WGBO niet 
aann de orde geweest, noch üjkt hierover in de literatuur een standpunt te zijn inge-
nomen.. Wel is gediscussieerd over de vraag of handelingen verricht in het kader van 
zogenoemdd niet-therapeutische medisch-wetenschappelijk onderzoek binnen het 
bereikk van de WGBO vallen. De wetgever heeft in ieder geval blijkens de ruime defi-
nitiee van 'handelingen op het gebied van de geneeskunst' voor ogen gehad dat deze 
wett ook van toepassing is op allerlei als 'geneeskundig' te kwalificeren handelingen 
diee geen reguliere diagnostiek of behandeling vormen, maar wel door een (tand)arts 
mett betrekking tot een individuele persoon worden verricht. Gevers omschrijft deze 
alss "(...) handelingen van artsen die worden uitgevoerd zonder dat daarvoor - zoals 
bijj  diagnostiek en behandeling gebruikelijk - van een (uitsluitend) op de betreffende 
persoonn gerichte indicatie sprake is" en noemt in dit verband naast sterilisatie, anti-
conceptie,, abortus en therapeutische experimenten ook niet-therapeutische experi-
menten.77 Deze redenering kan ook worden toegepast op het verzamelen van (extra) 
medischee gegevens bij betrokkenen voor wetenschappelijk onderzoek: indien dat 
geschiedtt door een (tand)arts binnen de context van zijn behandelrelatie met een pa-
tiëntt valt dit aan te merken als een handeling op het gebied van de geneeskunst. 
Eenn volgende vraag is of verzameling van patiëntengegevens uit reeds aangelegde 
medischee dossiers (secundaire gegevensverzameling) onder de reikwijdte van de 
WGBOO valt. Aangezien de WGBO alleen aan hulpverleners rechtstreekse verplich-
tingenn oplegt, kan dit uitsluitend bij 'eigen' wetenschappelijk onderzoek door de be-
handelaarr worden aangenomen. Immers, bij gegevensverzameling door derden is 
degenee die de gegevens vergaart geen hulpverlener in de zin van de WGBO. Dit 
neemtt niet weg dat in dit kader medewerking van de hulpverlener noodzakelijk is -
inn de vorm van gegevensverstrekking of het bieden van de mogelijkheid van toegang 
tott medische dossiers. Tegen deze achtergrond wordt het verzamelen van medische 
gegevenss door derden wel degelijk door de WGBO en het daarin neergelegde 
rechtsregimee (de artikelen 7: 457 en 458 BW) beheerst. Van belang is hier voorts dat de 
voorr onderzoek benodigde gegevens in de context van 'handelingen op het gebied 
vann de geneeskunst' in de zin van de WGBO zijn verzameld en geregistreerd. Dit 
geldtt in ieder geval voor gegevens die zich in een (elektronisch) patiëntendossier of 
(geautomatiseerde)) patiëntenregistratie bevinden welke dienst doen voor diagnostiek, 
behandelingg of geneeskundige verpleging of verzorging.8 

Iss de WGBO van toepassing op het verzamelen van medische gegevens uit bestanden 
diee niet in het kader van 'zorgdoelen', maar in andere situaties werden aangelegd? 
Menn denke bijvoorbeeld aan geneeskundige handelingen op het terrein van de medi-
schee keuringen, uitvoering van diverse wettelijke regelingen (sociale verzekeringen) 
enn bestrijding van besmettelijke ziekten. In dit verband is van belang dat de WGBO in 

66 Deze handelingen kunnen ook gezonde personen betreffen; Kamerstukken U 1989/90,21 561, nr. 3, p. 
28. . 

77 Overigens zullen sommige bepalingen van de WGBO in dergelijke situaties op andere wijze moeten 
wordenn toegepast dan in de reguliere, curatieve zorg gebruikelijk is; Gevers 1996b, p. 10-11. 

88 Zie art. 7:446, derde lid BW. 
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principee van overeenkomstige toepassing is op geneeskundige handelingen die anders 
dann krachtens een behandelingsovereenkomst in het kader van 'de uitoefening van 
eenn geneeskundig beroep of bedrijf' worden verricht (art. 7: 464, eerste lid).9 Het be-
treftt om te beginnen keuringen die worden verricht in verband met een beoogde ar-
beidsverhouding,, verzekering dan wel toelating tot een opleiding. Daarnaast moet 
wordenn gedacht aan andere keuringen en aan geneeskundige handelingen verricht in 
dee meest uiteenlopende situaties: spoedbehandeling van een bewusteloze patiënt; 
hulpverleningg binnen de krijgsmacht; in TBS-instellingen of gevangenissen; genees-
kundigg onderzoek in het kader van een verzekerings- of arbeidsovereenkomst, sociale 
verzekeringen,, kinderbescherming, strafrechtelijke vervolging en dergelijke.10 

Beschermingg van patiëntenrechten via de WGBO is ook in die situaties gerechtvaar-
digdd aangezien hierin eerder sprake zal zijn van drang (of dwang) zich aan medisch 
handelenn te onderwerpen en de geneeskundige handelingen in veel gevallen ook het 
belangg van anderen dan de patiënt (bijvoorbeeld verzekeraar, werkgever of overheid) 
dienen.. Omdat de consequenties van toepassing van de WGBO in zojuist genoemde 
situatiess op het moment van inwerkingtreding (1995) nog niet goed konden worden 
overzien,, is art. 7: 464 pas op 1 mei 2000 via een algemene maatregel van bestuur12 in 
werkingg getreden.13 Voor enkele situaties zal de WGBO op zijn vroegst op 1 mei 2005 
gaann gelden.14 

Concluderendd kan worden gesteld dat de WGBO in veel gevallen het wettelijk kader 
vormtt voor de verzameling van gegevens uit medische registraties voor medisch-we-
tenschappelijkk onderzoek. Buiten de werkingssfeer van de WGBO valt in ieder geval 
hett verzamelen van gegevens uit registraties die uitsluitend ten behoeve van een we-
tenschappelijkee doelstelling werden aangelegd. Het wettelijk regime bestaat dan in 
beginsell  uit de in de WBP neergelegde bepalingen en eventueel een bijzondere rege-
ling,, zoals neergelegd in de Wet CBS of de Wet GBA (zie ook paragraaf 5.5). 

Voorr de verdere verwerking van eenmaal verzamelde gegevens vormt de WGBO niet 
langerr het wettelijk kader.1 Is het in de WGBO neergelegde beroepsgeheim in veel 
gevallenn niet meer van toepassing op verdere handelingen met onderzoeksgegevens, 
hett werkt in deze fase wel door in die zin dat de hulpverlener de onder hem rustende 
medischee gegevens alleen aan onderzoekers mag verstrekken indien hij erop kan ver-
trouwenn dat daarmee zorgvuldig wordt omgegaan (zie paragraaf 5.6.1). 

99 Het op 'overeenkomstige' wijze toepassen van de WGBO-bepalingen verschilt overigens van de 
situatiee waarin zij direct worden toegepast; zie paragraaf 5.5.2 waarin wordt ingegaan op de verza-
melingg van gegevens uit buiten de hulpverlening aangelegde medische registraties. 

100 Sluyters & Biesaart 1995, p. 139. 
111 Gevers 1996b, p. 12. 
122 Besluit van 13 maart 2000, Stb. 2000,121. 
133 Bij medische keuringen voor het verkrijgen van een baan of particuliere verzekering vond de rege-

ringg uitstel van inwerkingtreding evenwel niet verantwoord. Op dergelijke situaties is de WGBO 
sindss 1995 van overeenkomstige toepassing (art. 7: V, tweede lid, onder c BW). 

144 Zoals bijv. toepassing van art. 457 op geneeskundige handelingen op het terrein van 
arbeidsomstandigheden,, sociale zekerheid en sociale voorzieningen, pensioenregelingen en collec-
tievee arbeidsovereenkomsten, zie enig artikel, onder b van het Besluit van 13 maart 2000. 

155 Dit geldt alleen niet in de situatie dat de hulpverlener zelf het onderzoek uitvoert (de WGBO legt 
immerss aan hulpverleners verplichtingen op). 
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WMO WMO 
Dee WMO omschrijft (in art. 1, eerste lid, onder b) medisch-wetenschappelijk onder-
zoekk met mensen als onderzoek "(...) waarvan deel uitmaakt het onderwerpen van 
personenn aan handelingen of het opleggen aan personen van een bepaalde gedrags-
wijze".. Ten eerste de betekenis van het begrip 'medïsc/ï-wetenschappelijk onderzoek'. 
Dezee is ruim: hieronder valt niet alleen onderzoek op het terrein van de medische 
wetenschapp in strikte zin, maar ook paramedisch, verpleegkundig en gedragsweten-
schappelijkk onderzoek.16 Kernpunt is dat redelijkerwijs aannemelijk is dat onderzoek 
tott vaststelling van nieuwe inzichten op het gebied van de geneeskunst leidt (zie art. 
3,, onder a WMO). Veel psychologisch onderzoek (met name studies op het terrein van 
dee klinische-, gezondheids- en medische psychologie) voldoet aan deze voorwaarde 
enn valt derhalve onder de WMO.17 

Vann belang voor toepasselijkheid van de WMO is voorts dat sprake is van onderzoek 
datt (onder meer) bestaat uit het onderwerpen van personen aan handelingen of het 
opleggenn aan personen van een bepaalde gedragswijze. In het licht van deze om-
schrijvingg rijst de vraag in hoeverre wetenschappelijk onderzoek waarbij uitsluitend 
gegevenss worden verzameld uit medische dossiers of door middel van het houden 
vann een enquête of interview, observatie van personen of analyse van lichaamsmate-
riaall  is aan te merken als 'WMO-onderzoek'. 
Bijj  de eerste categorie van onderzoek ('dossieronderzoek') is geen sprake van recht-
streeksee betrokkenheid/medewerking van personen (het gaat om wetenschappelijk 
gebruikk van reeds beschikbare gegevens); de WMO is daarop derhalve niet van toepas-
sing.. Door de Nederlandse wetgever wordt aangenomen dat de extra waarborgen van 
dee WMO in casu te zwaar zijn en dat de WGBO voldoende rechtsbescherming biedt 
aann betrokkenen. 
Dee WMO is - volgens een vergelijkbare redenering - evenmin van toepassing op ana-
lysee van lichaamsmateriaal wanneer dit materiaal niet specifiek is afgenomen voor 
beantwoordingg van een wetenschappelijke vraagstelling, maar reeds beschikbaar is 
omdatt het in het kader van een behandeling of experiment werd afgenomen. Bij der-
gelijkk onderzoek (ook wel 'nader gebruik' van lichaamsmateriaal genoemd) dienen de 
inn de WGBO (en in de toekomstige wet inzake gebruik van lichaamsmateriaal19) 
neergelegdee regels in acht te worden genomen.20 

Hett verzamelen van gegevens door betrokken personen te observeren zal daarentegen 
onderr de WMO vallen indien althans sprake is van het opleggen van een bepaalde 
gedragswijzee of het onderwerpen van personen aan bepaalde handelingen (zoals ver-
blij ff  in een bepaalde ruimte) en het observeren geschiedt in het kader van een me-
disch-wetenschappelijkee vraagstelling.21 Op observatie in de context van een 
geneeskundigee behandeling, om bijvoorbeeld het effect van een therapie bij een pa-
tiëntt te bestuderen, is de WMO niet van toepassing.22 In het laatste geval worden im-
merss geen gedragswijze aan personen opgelegd noch worden zij aan handelingen 
onderworpen. . 

166 Kamerstukken II1995/96,22 588, nr. 11, p. 10. 
177 Zie ook CCMO-Notitie gedragswetenschappelijk onderzoek en de WMO: enkele conclusies, 2001, p. 

2-33 (www.ccmo.nl). 
188 Kamerstukken II1995/96,22 588, nr. 7, p. 16-17. 
199 De contouren van deze regeling worden geschetst in Kamerstukken II 1996/97,25 284, nr. 1. 
200 Kamerstukken II1995/96,22 588, nr. 7, p. 16-17; zie ook Roscam Abbing 1999a, p. 8; Van Agt, Dekkers 

&&  Van Riel 1999, p. 46. 
211 Kamerstukken II \995/96,22588,nrAl,p.9. 
222 Idem. 
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Valtt ten slotte het verzamelen van gegevens bij betrokkenen via vragenlijsten, enquê-
tess of interviews onder het bereik van de WMO?23 Deze kwestie is tijdens de 
parlementairee behandeling van de WMO meermaals aan de orde geweest. Enkele 
kamerfractiess waren van mening dat het invullen van een vragenlijst onder omstan-
dighedenn (zoals bijvoorbeeld in de psychiatrie of bij risicogroepen) zeer belastend of 
indringendd voor betrokkenen zou kunnen zijn.24 De regering stelde zich aanvankelijk 
opp het standpunt dat het laten invullen van een enquête niet kon worden beschouwd 
alss het opleggen van een bepaalde gedragswijze aan personen.25 In de nota naar 
aanleidingg van het eindverslag van de WMO26 nuanceerde de regering haar gezichts-
punt:: wanneer geënquêteerden zo vaak een vragenlijst moeten invullen dat dat "(...) 
aanmerkelijkk ingrijpt in hun dagelijks leven (...)" kan worden gesproken van het op-
leggenn van een gedragswijze en valt dergelijk onderzoek onder de reikwijdte van de 
WMO.. Dat laatste geldt ook voor enquêtes die een middel vormen om de gevolgen 
vann een bepaalde behandelmethode binnen de reguliere geneeskunde inzichtelijk te 
maken.277 In de literatuur is opgemerkt dat het zojuist weergegeven criterium (het 
onderzoekk dient aanmerkelijk in te grijpen in het dagelijks leven) voor de praktijk van 
toetsingg van wetenschappelijk onderzoek door medisch-ethische commissies weinig 
houvastt biedt. Deze zullen zeker met grensgevallen te maken krijgen. 

Niett alleen vanwege deze afbakeningsproblemen, maar ook uit meer principiële 
overwegingenn zijn door verschillende auteurs bij de in de WMO gekozen definitie van 
medisch-wetenschappelijkk onderzoek kanttekeningen geplaatst. x Immers, op grond 
vann die omschrijving gelden de bijzondere WMO-waarborgen voor tamelijk onschul-
digg onderzoek als het meten van een bloeddruk, terwijl zij in beginsel niet gelden 
voorr bijvoorbeeld eenmalig vragenlijstonderzoek waarbij aan personen zeer indrin-
gendee vragen, bijvoorbeeld over beleving van traumatische ervaringen, worden ge-
steld.. Laatstgenoemd onderzoek zou, gelet op de doelstelling van de WMO (bescher-
mingg van proefpersonen tegen risico's en belasting bij deelname aan medisch-weten-
schappelijkk onderzoek), eigenlijk onder de WMO moeten vallen; de huidige omschrij-
vingg van medisch-wetenschappelijk onderzoek staat hieraan evenwel in de weg.31 Een 
pleidooii  voor wetswijziging lijk t echter wat voorbarig nu de Centrale Commissie 
Mensgebondenn Onderzoek (CCMO) inmiddels een notitie over gedragswetenschap-

233 Deze vraag speelt niet wanneer dergelijk onderzoek gekoppeld is aan interventieonderzoek; dan is 
dee WMO zonder meer van toepassing. 

244 Kamerstukken II1995/96,22 588, nr. 10, p. 9. 
255 Kamerstukken II1991 /92,22 588, nr. 3, p. 7. 
266 Kamerstukken II1995/96,22 588, nr. 11, p. 10. 
277 Al s vragenlijsten worden gebruikt als diagnostisch instrument (afnemen van een anamnese bij 

patiënten)) is sprake van handelingen op het gebied van de geneeskunst en zijn slechts de bepalingen 
vann de WGBO van toepassing. 

288 Van Agt, Dekkers & Van Riel 1999, p. 47. 
299 Van Wijmen 1998, p. 61. 
300 Door Van Wijmen en Bergkamp zijn alternatieve definities voorgesteld. Van Wijmen heeft gesugge-

reerdd als medisch-wetenschappelijk onderzoek in de zin van de WMO te beschouwen alle onder-
zoekk waarbij de persoonlijke (lichamelijke en/of geestelijke) integriteit of de materiële privacy van 
proefpersonenn in het geding is; Van Wijmen 1992, p. 88. Bergkamp heeft voorgesteld een 'experi-
ment'' te omschrijven als "een handeling en/of waarneming die buiten het kader van de gangbare 
hulpverleningg geschiedt, ingrijpend in de lichamelijke en/of geestelijke integriteit van een of meer-
deree personen, en die tot doel heeft, of geacht mag worden tot doel te hebben, bij te dragen aan we-
tenschappelijkee kennis"; Bergkamp 1995, p. 10. 

311 Ploem 1999b, p. 1547. 
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pelijkk onderzoek heeft uitbracht. Daarin is aangegeven dat de reikwijdte van de 
WMOO in de praktijk zo moet worden uitgelegd dat niet alleen vragenlijstonderzoek 
datt aanmerkelijk ingrijpt in het dagelijks leven vanwege de frequentie waarin derge-
lij kk onderzoek plaatsvindt, maar ook onderzoek dat van psychisch ingrijpende aard is 
binnenn het bereik van de wet valt. Met een dergelijke (ruime) uitleg is het hierboven 
genoemdee probleem van de 'grensgevallen' overigens nog niet opgelost. Hier ligt een 
(toekomstige)) taak voor de CCMO op basis van de criteria uit zojuist genoemde noti-
tiee nadere richtlijnen te ontwikkelen. 

Samenvatting Samenvatting 
Dee WBP is van toepassing op verzameling en verdere verwerking van gegevens ten 
behoevee van medisch-wetenschappelijk onderzoek voor zover of zolang persoonsge-
gevensgevens worden verzameld en verwerkt, en mits sprake is van geautomatiseerde ver-
werkingg van gegevens of handmatige verwerking en desbetreffende data in een be-
standd zijn opgenomen of bestemd zijn daarin te worden opgenomen. De gebruikte 
onderzoeksmethodee of wijze van gegevensverzameling (observatie, statusonderzoek, 
vragenlijstonderzoekk et cetera) is in dit verband niet relevant, de vorm waarin de ge-
gevenss worden verwerkt - anoniem, gecodeerd of direct herleidbaar - daarentegen 
wel.. In de onderzoekspraktijk heeft men vooral te maken met het probleem in hoe-
verree gecodeerde gegevens onder het bereik van de WBP vallen. Zie verder hoofdstuk 6 
(paragraaff  6.2) waarin uitvoerig op onderhavig vraagstuk wordt ingegaan. De WGBO is 
vrijwell  steeds van toepassing in het geval onderzoekers gegevens verzamelen via ge-
gevensverstrekkinggevensverstrekking door de hulpverlener uit het medisch dossier, of een hulpverlener de 
onderr hem rustende gegevens voor eigen wetenschappelijk onderzoek gebruikt en in 
aantall  gevallen wanneer sprake is van primaire gegevensverzameling. Dit laatste is 
hett geval wanneer de behandelend arts of andere betrokken hulpverleners extra me-
dischee gegevens van zijn patiënten voor onderzoek verzamelt en vastlegt. Zodra on-
derzoeksgegevenss worden opgeslagen in een onderzoeksbestand en verwerkt is de 
WGBOO niet meer (rechtstreeks) van toepassing, tenzij degene die het onderzoek uit-
voertt een behandelrelatie heeft met de betrokkene. 

Dee WMO is ten slotte louter van toepassing op sommig observatie- of vragenlijston-
derzoek.. Met name bij vragenlijstonderzoek bieden de omschrijving van medisch-
wetenschappelijkk onderzoek in de WMO en de toelichting hierop van de regering 
onvoldoendee aanknopingspunten om onduidelijkheden rond het toepassingsbereik 
vann deze wet weg te nemen. Hier ligt een taak voor de CCMO om in het belang van 
rechtszekerheidd nadere richtlijnen te ontwikkelen. 

Hett bovenstaande is in tabel 4 (zie volgende bladzijde) schematisch weergegeven. 

322 CCMO-Notitie gedragswetenschappelijk onderzoek en de WMO: enkele conclusies, december 2001, 
p.. 1. Zie ook «www.ccmo.nl». 

333 Tenzij dataonderzoek een onderdeel vormt van onderzoek dat wel onder de WMO valt, zoals een 
medischh experiment of het in het kader van een wetenschappelijke vraagstelling afnemen van li-
chaamsmateriaal. . 
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Tabell  4. Toepasselijkheid van de WBP, de WGBO en de WM O bij  medisch-wetenschappelijk on-
derzoekk met gegevens 

WBP P 

WGBO O 

WM O O 

PrimairePrimaire verzameling Secundaire verzameling 
vanvan onderzoeksgegevens van onderzoeksgegevens 

-- Vragenlijstonderzoek/ - Onderzoek met gegevens 
enquêtes// interviews uit bestaande databestanden/ 

-- Observatieonderzoek medische dossiers 

InIn de meeste gevallen 

InIn enkele gevallen 

InIn sommige gevallen 

InIn veel gevallen 

InIn veel gevallen 

InIn geen geval 

VerdereVerdere verwerking 
vanvan onderzoeksgegevens 

InIn veel gevallen 

InIn sommige gevallen 

ZieZie primaire verzameling 

BelangrijksteBelangrijkste criterium voor toepasselijkheid van de WBP: 
-Verzamelt// verwerkt de onderzoeker herleidbare gegevens in de zin van de WBP? 

BelangrijksteBelangrijkste criterium voor toepasselijkheid van de WGBO: 
-- Betreft het handelingen (verzameling, gebruik, bewaring, verstrekking e.d.) met herleid-
baree patiëntengegevens en worden deze handelingen uitgevoerd door een hulpverlener in 
dee zin van de WGBO? 

BelangrijksteBelangrijkste criterium voor toepasselijkheid van de WMO: 
-- Wordenn personen in het kader van de gegevensverzameling onderworpen aan handelin-
genn of krijgen zij een gedragswijze opgelegd? 

5.2.35.2.3 Algemene privacynormen 

Inn deze paragraaf wordt stilgestaan bij het algemene - in de WBP neergelegde - kader 
datt in beginsel bij ieder gegevensverwerkend proces voor medisch-wetenschappelijk 
onderzoekk in acht zal moeten worden genomen. Soms hebben die regels overigens 
specifiekk betrekking op een van de onderscheiden fasen van medisch-wetenschappe-
lij kk onderzoek. In dat geval zullen zij ook (en zonodig uitvoeriger) in de daarop be-
trekkingg hebbende paragrafen van dit hoofdstuk aan de orde komen. 

Verantwoordelijke Verantwoordelijke 
Dee verplichtingen die uit de WBP voortvloeien rusten in hoofdzaak op de 'verant-
woordelijke',, dat wil zeggen degene die bepaalt welke verwerkingen plaatsvinden, 
welkee gegevens worden verwerkt, voor welk doel gegevens worden verwerkt en met 
welkee middelen en technieken.14 De regering merkt in de memorie van toelichting op 
datt de verantwoordelijke(n) in concrete gevallen niet altijd eenvoudig is (zijn) aan te 
wijzen.. "(...) Enerzijds [dient] te worden uitgegaan van de formeel-juridische be-
voegdheidd om doel en middelen van de gegevensverwerking vast te stellen, ander-
zijdss - in aanvulling daarop - van een functionele inhoud van het begrip. Het laatste 

344 Liggen dergelijke bevoegdheden niet in één hand, dan is sprake van een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid;; Kamerstukken II1997/98, 25 892, nr. 3, p. 55. 
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criteriumm speelt met name een rol als er verschillende actoren bij de gegevensverwer-
kingg betrokken zijn en de juridische bevoegdheid onvoldoende helder is geregeld om 
tee kunnen bepalen wie van de betrokken actoren als verantwoordelijke in de zin van 
dee wet moeten worden aangemerkt. In dergelijke situaties zal aan de hand van alge-
meenn in het maatschappelijke verkeer geldende maatstaven moeten worden bezien 
aann welke natuurlijke persoon, rechtspersoon of bestuursorgaan de betreffende ver-
werkingg moet worden toegerekend". Bij verzameling en verwerking van gegevens 
voorr wetenschappelijk onderzoek zal degene die het onderzoek uitvoert - meestal een 
onderzoeksorganisatiee of -afdeling, maar mogelijk ook (een) individuele onderzoe-
kers)) - verantwoordelijke zijn in de zin van de WBP. 
Kann een onderzoeker of onderzoeksinstelling die in opdracht van een bedrijf, be-
stuursorgaann of instelling een onderzoek uitvoert onder omstandigheden worden 
aangemerktt als 'bewerker' in plaats van verantwoordelijke (de opdrachtgever van het 
onderzoekk is dan verantwoordelijke in de zin van de WBP)? In de toelichting op de 
WBPP gaat de regering uitvoering op deze kwestie in.36 Van een bewerkerschap kan 
wordenn gesproken indien het gaat om een buiten de organisatie van de verantwoor-
delijkee staande, niet ondergeschikte persoon of instelling die een dienst verleent die 
louterr en alleen betrekking heeft op het verwerken van gegevens. Zodra gegevens-
verwerkingg een uitvloeisel is van een andere vorm van dienstverlening is de dienst-
verlenerr daarvoor zelf verantwoordelijk in de zin van de WBP (en andere privacy-
wetgeving).. De regering noemt in dit laatste verband als voorbeeld een telemarke-
tingbedrijff  dat in opdracht van een derde onderzoek verricht. Ik concludeer dat een 
wetenschappelijkk onderzoeker of onderzoeksinstelling die op grond van eigen exper-
tisee en ervaring gegevens verzamelt en verwerkt in het kader van (medisch-)weten-
schappelijkk onderzoek in geen geval bewerker in de zin van de WBP kan zijn - ook al 
wordtt het onderzoek in opdracht en met een bestand van een derde verricht.37 Alleen 
wanneerr een persoon of onderzoeksorganisatie zou worden ingeschakeld om bijvoor-
beeldd een of meer technische bewerkingen uit te voeren op (reeds verzamelde) gege-
venss volgens instructies van de opdrachtgever kan mogelijk van bewerkerschap wor-
denn gesproken. De opdrachtgever is, zoals gezegd, in deze situatie zelf (de) verant-
woordelijkee (onderzoeker) en beschikt - naar mag worden aangenomen - dan ook 
zelff  over relevante expertise en deskundigheid. De door hem ingeschakelde bewerker 
verwerktt immers slechts gegevens volgens diens instructies (neergelegd in een over-
eenkomst)) en onder diens uitdrukkelijke verantwoordelijkheid. 

Tenn slotte zij opgemerkt dat ook de hulpverlener (ziekenhuis of individuele beroeps-
beoefenaar)) die de voor onderzoek benodigde patiëntengegevens aan onderzoekers 
verstrektt en/of voor een dergelijk doel bewaart, ten aanzien van die handeling ver-
antwoordelijkee is in de zin van de WBP. In deze paragraaf is het vertrekpunt echter 
dee verplichtingen van de onderzoeker (dit kan overigens wel een hulpverlener zijn), 
datt wil zeggen degene die de verantwoording draagt voor de uitvoering van het on-
derzoek. . 

355 Idem. 
366 Kamerstukken II1997/98, 25 892, nr. 3, p. 61-63. Vgl. de visie van de opstellers van de Gedragscode 

voorr Onderzoek en Statistiek; zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.8 sub d. 
377 Een overeenkomst tussen opdrachtgever en onderzoeker kan niet tot gevolg hebben dat aan de 

verantwoordelijkheidd van onderzoekers om wettelijke verplichtingen na te komen, afbreuk wordt 
gedaan.. Kamerslukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 63. 

388 Binnen een instelling ligt de eindverantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens 
bijj  de directie van een instelling, maatschap of bestuursorgaan en zijn de individuele beroepsbeoe-
fenaarss voor bijv. de kwaliteit van de gegevens verantwoordelijk; Doppegieter 1998, p. 236. 
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ExplicieteExpliciete en gerechtvaardigde doelstelling (art. 7 WBP) 
Eenn eerste vereiste bij verzameling van (medische) persoonsgegevens (voor medisch-
wetenschappelijkk onderzoek) is dat deze pas mag aanvangen wanneer er een specifie-
kee doelstelling is geformuleerd.39 De doelstelling is bepalend voor de hoeveelheid en 
soortt gegevens die verzameld mogen worden, en voor het opslaan/bewaren en herge-
bruikk van de gegevens. Het doel zal moeten worden omschreven in een zogenaamde 
(uitt hoofde van art. 27 WBP verplichte) 'melding' aan het CBP41 en/of in een onder-
zoeksprotocol. . 
InIn art. 7 WBP wordt gesproken van een 'welbepaalde' en 'uitdrukkelijk omschreven' 
doelstelling.. De vraag rijst wat dit voor de praktijk van het medisch-wetenschappelijk 
onderzoekk inhoudt. Hoe gedetailleerd dient het doel van wetenschappelijk onderzoek 
off  statistiek omschreven te zijn? De memorie van toelichting op de WBP vermeldt dat 
dee doelomschrijving duidelijk moet zijn, dat wil zeggen zo geformuleerd dat zij in de 
eerstee plaats tijdens het verzamelproces een kader kan bieden waaraan getoetst kan 
wordenn of de gegevens nodig zijn voor het doel of niet. Een te vaag en/of te ruim 
omschrevenn doelstelling - zoals 'medisch-wetenschappelijk onderzoek' of bijvoor-
beeldd 'wetenschappelijk onderzoek op het terrein van hart- en vaatziekten' - zal de 
zojuistt genoemde functie niet kunnen vervullen.42 Bovendien zullen bij zeer ruime 
'gebruiksmogelijkheden'' voor wetenschappelijk onderzoekers de privacyrisico's voor 
betrokkenenn navenant toenemen. Aan de andere kant is niet ondenkbaar dat het voor 
onderzoekerss of andere betrokken personen nog niet mogelijk is een specifiek onder-
zoeksdoelzoeksdoel te omschrijven. Soms is het onderzoeksproject of zelfs het soort onderzoek 
nogg niet bekend, terwijl het wel van belang is voor de samenleving dat bewaring of 
verzamelingg en opslag van gegevens voor later wetenschappelijk onderzoek plaats-
vindt.. Vanuit dat perspectief zou de WBP zo moeten kunnen worden uitgelegd dat 
eenn doelstelling zo specifiek als gelet op de omstandigheden mogelijk is, wordt om-
schreven. . 
Bijj  het verzamelen van gegevens dient de doelstelling niet alleen 'welbepaald' en 'uit-
drukkelijkk omschreven' te zijn, maar tevens 'gerechtvaardigd'. Dat laatste houdt in 
datt het belang van de verantwoordelijke (onderzoeker) redelijkerwijs aanleiding moet 
gevenn tot de verzameling van de gegevens (zie hierna) en dat dit belang niet in strijd 
magg zijn met de wet, openbare orde of goede zeden. Het lijk t mij dat het verzamelen 
vann gegevens voor bonafide medisch-wetenschappelijk onderzoek niet snel in strijd 
komtt met deze voorwaarde. 

399 Art. 7 WBP: "Persoonsgegevens worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en 
gerechtvaardigdee doeleinden verzameld". 

400 Het betreft hier het doelbindingsprincipe. In dit 'grondbeginsel van dataprotectie' liggen de 
belangrijkstee materiële normen voor de omgang met persoonsgegevens besloten. Zie bijv. Gutwirth 
1993,, p. 1439. 

411 Het kan zijn dat de onderzoeker is vrijgesteld van melding op grond van het 'Vrijstellingsbesluit'; 
ziee in deze paragraaf onder Meldingsplicht; vrijstelling van melding. 

422 Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 79. 
433 Vgl. Kuitenbrouwer 1990, p. 493: "De precisie van de doelomschrijving bepaalt voor een belangrijk 

deell  de kwaliteit zowel van de waarborgen voor de input als van die voor de output. Deze drie ele-
mentenn vormen de 'ijzeren driehoek' van de rechtsbescherming: het verband tussen de doelstelling 
vann het systeem, de aard van de opgenomen gegevens en de kring van personen (...) aan wie gege-
venss worden verstrekt. De doelstelling heeft daarbij een centrale betekenis". 

444 Zie ook Gezondheidsraad 1994, p. 80. 
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VenuerkingsgrondVenuerkingsgrond (art. 8 WBP) 
Bijj  iedere verwerking van medische persoonsgegevens (inclusief verzameling) voor 
researchdoeleindenn geldt dat zij moet kunnen worden gebaseerd op één van de zes -
inn de WBP (limitatief) opgesomde - verwerkingsgronden (art. 8 WBP). In dit kader 
zijnn met name twee grondslagen van belang. Dit betreft in de eerste plaats toestem-
mingg van de betrokkene: de gegevensverwerking mag plaatsvinden indien de betrok-
kenee zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend (art. 8, onder a). De WBP om-
schrijftt toestemming als "elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting 
waarmeee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden 
verwerkt".. Hieruit volgt dat bijvoorbeeld een algemene machtiging van de betrokke-
nee of toestemming die is verkregen in een afhankelijke situatie niet voldoet.45 Bij 
wetenschappelijkk gebruik van medische gegevens, dat doorgaans geen directe conse-
quentiess heeft voor de deelnemers, is in principe geen sprake van een afhankelijke 
situatie.. Niettemin is niet ondenkbaar dat betrokkenen, zoals patiënten, wier toe-
stemmingg wordt gevraagd zich niet geheel vrij voelen toestemming te weigeren, bij-
voorbeeldd vanwege hun afhankelijkheidsrelatie met de behandelend arts (zie ook 
hoofdstukk 6, paragraaf 6.3.2); voorts kan worden opgemerkt dat naarmate de doel-
stellingg van een bepaald onderzoek ruimer is geformuleerd de kracht van de toestem-
mingg als verwerkingsgrond afneemt. Waar de grenzen liggen van wat nog wel en wat 
niett meer als een rechtsgeldige toestemming kan worden beschouwd, zal in de prak-
tijkk (en daaruit mogelijk voortkomende rechtspraak) moeten blijken. 
Daarnaastt kan gegevensverwerking in het kader van een medisch-wetenschappelijk 
onderzoekk gerechtvaardigd zijn indien deze noodzakelijk is voor de behartiging van 
eenn gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke, tenzij het privacybelang of 
anderee fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene prevaleren (art. 8, onder 
ff  ). Beziet men de (vergelijkbare) bepaling in de EG-privacyrichtlijn (art. 7, onder f) 
dann ligt het - vanwege de uitdrukkelijke verwijzing naar de fundamentele rechten en 
vrijhedenn van de betrokkene in de EG-richtlijn - in de rede aansluiting te zoeken bij 
criteriaa en principes die in het kader van art. 8 EVRM worden toegepast, namelijk de 
eisenn van proportionaliteit en subsidiariteit.46 De memorie van toelichting reikt in dit 
kaderr verschillende toetsstenen aan zoals de ernst van de inbreuk en het belang dat 
ermeee wordt gediend en hun onderlinge verhouding.47 Daarbij wordt in de toelichting 
aangegevenn dat bij onderhavige belangenafweging de mate van gevoeligheid van de 
tee verwerken gegevens en de maatregelen die de verantwoordelijke heeft genomen 
tenn einde rekening te houden met de belangen van de betrokkene een rol spelen. Vol-
genss de regering zullen "de belangen van de betrokkene (...) in mindere mate gewicht 
inn de schaal leggen naarmate in (...) [diens] belang meer waarborgen voor een zorg-
vuldigg gebruik van de gegevens zijn genomen".48 

Vraagg is nu hoe in het kader van deze toets moet worden aangekeken tegen gege-
vensverwerkingg voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. Aannemelijk is dat een on-
derzoekerr niet nader hoeft te adstrueren dat de uitvoering van medisch-weten-
schappelijkk onderzoek in het algemeen een legitiem doel dient. Uit de memorie van 
toelichtingg blijkt dat het specifieke belang dat met een voorgenomen studie wordt 
gediend,, wel moet kunnen worden aangegeven alsmede de noodzakelijkheid van de 

455 Kamerstukken II 1997/98,25 892, nr. 3, p. 10. De regering wijst daarbij op art. 3:44 BW dat bepaalt dat 
eenn toestemming die rechtstreeks voortkomt uit een afhankelijkheidssituatie nietig is wegens mis-
bruikk van omstandigheden. 

466 Verhey 1997, p. 246. 
477 Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 86. 
488 Kamerstukken II 1997/98,25 892, nr. 3, p. 88. 
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(tee verwerken) persoonsgegevens in relatie tot de onderzoeksdoelstelling.4 Deze ver-
plichtingenn lijken in de context van medisch-wetenschappelijk onderzoek bepaald niet 
onoverkomelijk. . 
Zijnn er situaties denkbaar, waarin de belangenafweging in het voordeel van de be-
trokkenee dan wel diens privacybelang zou kunnen uitvallen? Dit zou mogelijk het 
gevall  kunnen zijn indien zeer gevoelige (medische) gegevens, bijvoorbeeld erfelijk-
heidsgegevens,, voor wetenschappelijk onderzoek worden verzameld, opgeslagen en 
gebruikt,, terwijl het voorgenomen onderzoek slechts in zeer geringe mate kan bijdra-
genn aan de vooruitgang van de wetenschap. Reeds zij opgemerkt dat het treffen van 
privacywaarborgen,, zoals bijvoorbeeld gegevenscodering, van invloed is op de belan-
genafwegingg (zie ook hoofdstuk 6, paragrafen 6.5). 
Tenn slotte moet worden opgemerkt dat de situatie zich kan voordoen dat een indivi-
duelee betrokkene meent aanspraak te maken op een andere uitkomst van een door de 
onderzoekerr verrichte belangenafweging op gronden die de onderzoeker niet kende, 
maarr ook niet hoefde te kennen. De betrokkene kan in die situatie het recht op verzet 
inroepen,, en zo een nadere afweging van belangen vanwege bijzondere persoonlijke 
omstandighedenn vorderen (art. 40 WBP).50 

OpheffingOpheffing verwerkingsverbod bij verwerking van gevoelige gegevens (art. 23 WBP) 
Bijj  verwerking van medische gegevens - op grond van art. 16 WBP een bijzondere cate-
goriee van gegevensverwerkingen - betekent de eis van 'gerechtvaardige doeleinden' 
niett alleen dat de verwerking gebaseerd moet kunnen worden op één van de verwer-
kingsgronden,, maar ook, en zelfs in de eerste plaats, dat het verbod dat in beginsel op 
hett verwerken van dit soort gegevens rust, moet zijn opgeheven.' In de context van 
hett verwerken van medische gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek 
enn statistiek is art. 23 WBP de relevante bepaling. In het licht van deze bepaling ko-
menn er in principe drie situaties in aanmerking waarin het verwerkingsverbod is op-
geheven.. In de eerste plaats geldt het verwerkingsverbod niet wanneer de betrokkene 
uitdrukkelijkeuitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor het verwerken van zijn gegevens voor 
wetenschappelijkk onderzoek of statistiek (art. 23, eerste lid, onder a). Het verkrijgen 
vann uitdrukkelijke toestemming houdt in dat de betrokkene expliciet - via woord, 
schriftt of gedrag - kenbaar heeft gemaakt dat hij instemt met de voorgenomen gege-
vensverwerking;; een stilzwijgende of impliciete toestemming is onvoldoende.53 

Tenn tweede is het verwerkingsverbod niet van toepassing indien aan een viertal 
voorwaardenn is voldaan (art. 23, tweede lid WBP): het onderzoek dient een algemeen 
belang;; de verwerking is voor het desbetreffende onderzoek noodzakelijk; het vragen 
vann uitdrukkelijke toestemming blijkt onmogelijk of kost een onevenredige inspan-

499 De onderzoeker zal desgevraagd aan een onafhankelijke instantie of de rechter zijn overwegingen 
kenbaarr moeten maken. Kamerstukken II  1997/98,25 892, nr. 3, p. 86. 

500 In de MvT wordt als voorbeeld genoemd de situatie dat "(...) op een centraal punt medische gege-
venss zijn vergaard voor epidemiologisch onderzoek en dat alle geldende regels in acht zijn geno-
men.. (...) Een patiënt, wiens gegevens daar in een herleidbare vorm zijn opgeslagen, verneemt dat 
eenn bekende van hem, voor wie hij zijn ziekte verborgen wil houden, als onderzoeker bij dat cen-
trumm is aangesteld. Hij kan er dan persoonlijk een gerechtvaardigd belang bij hebben dat de hem 
betreffendee gegevens worden verwijderd, of zodanig worden bewerkt dat zij redelijkerwijs niet 
meerr tot hem herleidbaar zijn"; Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 163. 

511 Deze eis - neergelegd in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 WBP ('De verwerking van bijzondere 
persoonsgegevens')) - vloeit voort uit de EG-privacyrichtlijn; zie art. 8, eerste lid. 

522 Zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.4.3. 
533 Een impliciete toestemming volstaat wel wanneer ondubbelzinnige toestemming is vereist; zie art. 8 

WBP. . 

172 2 



PrivacybeschermingPrivacybescherming in de onderzoekspraktijk 

ning;; en bij de uitvoering van het onderzoek is voorzien in zodanige waarborgen dat 
dee privacy van betrokkenen niet onevenredig wordt geschaad. Het verbod om erfe-
lijkheidsgegevenss ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek te verwerken is even-
eenss onder deze voorwaarden opgeheven (zie art. 21, vierde lid, onder b WBP).54 

Belangrijkee kwestie is wanneer het vragen van uitdrukkelijke toestemming 'onmoge-
lij kk blijkt of een onevenredige inspanning kost'. Zoals aangegeven in hoofdstuk 3, 
paragraaff  3.4.4 wordt in de memorie van toelichting op art. 23 verwezen naar hetgeen 
iss opgemerkt over afwijking van de in art. 34 neergelegde informatieplicht (daarvoor 
iss eveneens ruimte wanneer dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning ople-
vert).. Uit die toelichting is af te leiden dat dit criterium een betrekkelijk open norm 
betreftt die op verschillende wijzen kan worden ingevuld. Tegelijkertijd moet worden 
gewezenn op de opvatting van de wetgever dat het informeren van betrokkenen bij 
gegevensverwerkingg voor wetenschappelijk onderzoek in de regel een onevenredige 
inspanningg oplevert (zie ook art. 11, tweede lid EG-privacyrichtlijn).55 In dit kader ligt 
eenn soepele toepassing van het in art. 23, tweede lid (onder c) neergelegde criterium in 
dee rede. Het gaat hier weliswaar om het zonder toestemming verwerken van gevoe-
ligee gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, doch bij naleving van de overige in 
art.. 23 WBP neergelegde voorwaarden (het onderzoek dient een algemeen belang; de 
desbetreffendee gegevens zijn noodzakelijk; en er worden passende privacywaarbor-
genn getroffen opdat de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen niet onevenredig 
wordtt geschaad) lijken eventuele privacyrisico's redelijkerwijs gecompenseerd. Dat 
laatstee hangt uiteraard wel af van de wijze waarop aan de compenserende waarbor-
genn invulling wordt gegeven. 

Biedtt de regeling zoals neergelegd in art. 23, tweede lid WBP voldoende waarborgen 
inn vergelijking met de (in de WGBO neergelegde) regeling die ziet op verzameling 
vann patiëntengegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek? Doppegieter 
meentt van niet en mist in de toelichting op de WBP argumenten waarom niet is geko-
zenn voor eenzelfde strikte regering als welke geldt voor de verwerking van hulpverle-
ningsgegevenss voor onderzoek zoals neergelegd in art. 7: 457 en 458 BW.57 De keuze 
vann de wetgever voor een iets soepelere regeling voor wetenschappelijke of statis-
tischee verwerking met alle categorieën gevoelige gegevens komt mij evenwel niet onlo-
gischh voor. Bij wetenschappelijk onderzoek met medische gegevens gelden immers 
veelall  direct of indirect de (in de WGBO neergelegde) regels van het medisch be-
roepsgeheimm (zie ook paragraaf 5.2.2). Deze dienen niet alleen het individuele priva-
cybelangg van de betrokkene, doch ook het algemene belang van een onbelemmerde 
toegangg tot de gezondheidszorg. Het ligt in de rede dat laatste via een iets striktere 
regelingg tot uitdrukking te brengen. 
Tenn laatste komt het verbod te vervallen wanneer het CBP op verzoek van de verant-
woordelijkee ontheffing heeft verleend (art. 23, eerste lid, onder e WBP). Het CBP mag 
hiertoee slechts overgaan wanneer de verwerking noodzakelijk is met het oog op een 
zwaarwegendd algemeen belang en passende waarborgen worden geboden ter be-
schermingg van de persoonlijke levenssfeer. Voorts kan het CBP bij ontheffingverle-
ningg beperkingen en voorschriften opleggen. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen 
datt deze bepaling voor de praktijk van medisch-wetenschappelijk onderzoek een gro-
tee rol zal gaan spelen. 

544 Zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.4.3. 
555 Zie art. 44, eerste lid WBP (uitzondering informatieplicht bij wetenschappelijk onderzoek). 
566 Tot een andere conclusie komt Holvast; zie Holvast 2003. 
577 Doppegieter 1998, p. 237. 
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DoelbindingDoelbinding bij verdere verwerkingen bewaring (artikelen 9 en 10 WBP) 
Hett principe van doelbinding impliceert dat verwerking van eenmaal verzamelde 
persoonsgegevenss niet onverenigbaar mag zijn met het oorspronkelijke doel waar-
voorr de gegevens werden verzameld. Voorts mogen persoonsgegevens niet langer 
wordenn bewaard dan noodzakelijk is voor de doelstelling waarvoor zij werden ver-
zameldd en verwerkt. Hoe deze algemene bepalingen op medisch-wetenschappelijk 
onderzoekk moeten worden toegepast en in hoeverre daarbij sprake is van knelpunten, 
komtt aan de orde in paragraaf 5.6 (zie paragraaf 5.6.3). 

Proportionele,Proportionele, juiste en nauwkeurige gegevensverwerking (art. 11 WBP) 
Dee onderzoeker die persoonsgegevens voor wetenschappelijk of statistisch onderzoek 
verwerkt,, dient erop toe te zien dat de gegevens - gelet op de eerder geformuleerde 
doelstellingg - toereikend, terzake dienend en niet bovenmatig zijn. Daarnaast treft hij 
dee nodige maatregelen opdat de onderzoeksgegevens gelet op het onderzoeksdoel 
juistt en nauwkeurig zijn (art. 11 WBP). Zo mag bijvoorbeeld geen sprake zijn van in-
voerfoutenn of onvoldoende integriteit van de data. 
Nalevingg van de eis van 'toereikendheid' kan in bepaalde situaties binnen het me-
disch-wetenschappelijkk onderzoek problemen opleveren. Het komt immers voor dat 
niett in één keer alle benodigde onderzoeksgegevens zijn verkregen, maar dat hiervoor 
verschillendee 'verzamelfasen' nodig zijn. Deze wijze van gegevensverzameling vol-
doett misschien strikt genomen niet aan de eis van toereikendheid van een gegevens-
verwerking,, maar het zou het wetenschappelijk onderzoek te zeer belemmeren indien 
dee reeds verzamelde, maar nog niet toereikende gegevens in afwachting van com-
plementeringg niet in het onderzoeksbestand zou mogen worden opgenomen. 

AdequateAdequate gegevensbeveiliging (art. 13 WBP) 
Art.. 13 WBP bepaalt dat 'passende' beveiligingsmaatregelen geboden zijn om onbe-
voegdd gebruik of misbruik van opgeslagen persoonsgegevens (zoals ongeoorloofde 
wijziging,, vervalsing, verspreiding of openbaarmaking van gegevens) te voorkomen. 
Inn art. 13 WBP is voorts aangegeven dat de door de verantwoordelijke te nemen maat-
regelenn er mede op zijn gericht "onnodige verzameling en verdere verwerking van 
persoonsgegevenss te voorkomen". Een dergelijke norm ligt overigens reeds besloten 
inn het hiervoor besproken proportionaliteitsprincipe (art. 11 WBP) dat onder meer 
bepaaltt dat persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt voor zover zij, gelet op 
dee doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt, niet bovenmatig zijn. 
Dee beveiligingsverplichting houdt bij verwerking van medische gegevens voor we-
tenschappelijkk onderzoek in principe vergaande beveiligingsvoorzieningen in. Bij ver-
werkingg van deze categorie gegevens is immers sprake van doorwerking of zelfs 
rechtstreeksee werking van het medisch beroepsgeheim ('eigen' wetenschappelijk on-
derzoek)) en voorts van verwerking van gegevens met een extra gevoelig karakter; zie 
verderr paragraaf 5.6.1. 

588 Zie ook Schreuders die onderhavige voorwaarde zo uitlegt dat nog niet toereikende gegevens niet 
verderr mogen worden verwerkt (alleen verzamelen en opslaan dus) totdat ze wel toereikend zijn; 
Schreuderss 1998, p. 56. 

599 Indien een onderzoeker gegevens laat verwerken door een zogenaamde 'bewerker', moet de 
onderzoekerr erop toezien dat deze voldoende beveiligingsmaatregelen treft opdat de uit art. 13 
voortvloeiendee verplichtingen worden nagekomen (art. 14 WBP). 
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InformatieplichtInformatieplicht (artikelen 33 en 34 WBP) 
Uitgangspuntt van de WBP is dat het verzamelen van (medische) gegevens (voor we-
tenschappelijkee doelstellingen) alleen Ijehoorlijk' is in de zin van art. 6 WBP indien de 
betrokkenee hiervan op de hoogte is (gebracht).60 In het kader van de 
informatieverstrekkingg aan de betrokkene kunnen twee situaties worden onderschei-
den:: de gegevens worden bij de betrokkene zelf verkregen (art. 33 WBP); en de gege-
venss worden op andere wijze verkregen (art. 34 WBP). Beide situaties doen zich in de 
onderzoekspraktijkk veelvuldig voor. In de eerste situatie - de gegevens worden van 
betrokkenenn zelf verkregen - dienen de respondenten in principe vóór het moment 
vann gegevensverzameling door de onderzoeker te worden geïnformeerd. In de 
tweedee situatie - de gegevens worden niet van de betrokkene zelf verkregen - moet 
informatieverstrekkingg plaatsvinden op het moment van vastlegging van de gege-
vens,, of wanneer de gegevens reeds bij verkrijging bestemd zijn om aan derden te 
wordenn verstrekt uiterlijk op het moment van eerste verstrekking aan een derde. De 
onderzoekerr kan het verschaffen van informatie in deze tweede situatie evenwel ach-
terwegee laten, mits een verwerking plaatsvindt door instellingen of diensten voor 
wetenschappelijkk onderzoek of statistiek en de nodige voorzieningen zijn getroffen 
omm te verzekeren dat de gegevens uitsluitend voor wetenschappelijk onderzoek en 
statistiekk worden gebruikt (art. 44, eerste lid WBP). Voor het geheel achterwege laten 
vann informatieverstrekking is bij de uitvoering van medisch-wetenschappelijk onder-
zoekk (althans dat tevens binnen het bereik van de WGBO valt) nauwelijks ruimte; zie 
paragraaff  5.4. 

Dee WBP laat de wijze van informatieverstrekking (al dan niet geïndividualiseerd, 
mondelingg en/of schriftelijk) open. Dit geldt grotendeels ook voor de elementen 
waaroverr de betrokkene moet worden geïnformeerd. Uit de WBP volgt dat een be-
oogdee deelnemer van wetenschappelijk onderzoek op de hoogte behoort te zijn (of te 
wordenn gesteld) van de identiteit van de onderzoeker en doel en aard van het onder-
zoeksproject.. Aanvullende informatie behoort volgens de artikelen 33 en 34 WBP te 
wordenn gegeven voor zover dat 'redelijk' is gelet op de aard van de gegevens, de om-
standighedenn waaronder ze worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt ge-
maakt.. Zoals in de navolgende paragrafen nog zal blijken, ligt het verstrekken van 
aanvullendee informatie bij de uitvoering van medisch-wetenschappelijk onderzoek in 
dee rede. 

Meldingsplicht;Meldingsplicht; vrijstelling van melding (artikelen 27-29 WBP) 
Iederee geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens 
voorr medisch-wetenschappelijk onderzoek moet bij het CBP of (voor zover aanwezig) 
dee functionaris voor de gegevensbescherming (fg) worden gemeld,62 tenzij men zich 
beroeptt op het Vrijstellingsbesluit Laatstgenoemd besluit biedt in een groot aantal 
situaties,, waaronder wetenschappelijk onderzoek en statistiek, de mogelijkheid van 
vrijstellingg van de meldingsplicht (maar niet van de andere WBP-verplichtingen), mits 

600 Deze informatieplicht voor de verantwoordelijke is een belangrijk instrument om het gegevensver-
keerr transparant te maken; Kamerstukken II1997/98,25 892, p. 149. 

611 Kamerstukken II1997/98,25 892, p. 154: "(...) nadere informatie [moet] worden geboden uit overwe-
gingenn van maatschappelijke zorgvuldigheid die de verantwoordelijke ten opzichte van de betrok-
kenee in acht moet nemen". 

622 Door een verantwoordelijke of brancheorganisatie kan een fg worden benoemd. Hoofdtaak van de 
fgg is erop toe te zien dat binnen de organisatie van de verantwoordelijke of de branche persoonsge-
gevenss worden verwerkt in overeenstemming met de WBP en andere privacywetgeving. 
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iss voldaan aan een aantal voorwaarden (zie ook hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.4 en 
hoofdstukk 4, paragraaf 4.4.3). 
Bijj  (medisch-)wetenschappelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd door onderzoekers 
diee niet tegelijkertijd de rol van beroepsbeoefenaar vervullen, vormt art. 30 Vrijstel-
lingsbesluitt de geëigende basis voor vrijstelling. Uit deze bepaling vloeit voort dat de 
gegevensverwerkingg (inclusief verzameling en controle) exclusief moet geschieden 
voorr een bepaald onderzoek of een bepaalde statistiek door organisaties voor weten-
schappelijkk onderzoek of statistiek. Voorts mogen de gegevens slechts worden ver-
strektt aan degenen die noodzakelijkerwijs zijn betrokken bij of belast met (de leiding 
van)) het betreffende onderzoek, aan personen of instellingen voor niet-wetenschap-
pelijkee doeleinden voor zover dit geschiedt met toestemming van de betrokkene of 
voorr zover dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen of een vitaal 
belangg van de betrokkene te beschermen. Er geldt nog een laatste voorwaarde, name-
lij kk dat de identificerende gegevens (naam, adres, voorletters, geboortedatum en der-
gelijke)) met uitzondering van geslacht, woonplaats en geboortejaar uiterlijk zes 
maandenn nadat de overige onderzoeksgegevens zijn verkregen, moeten worden ver-
wijderde e 
Beoogtt onderhavige vrijstelling primair de onderzoekspraktijk te verlichten (een be-
langrijkee administratieve verplichting vervalt immers), zij kan - wanneer de onder-
zoekerr van deze mogelijkheid gebruikt maakt - de ruimte voor (toekomstig) weten-
schappelijkk onderzoek verkleinen, aldus de onderzoekswereld.64 Verwerkingen voor 
onderzoekk komen immers, zoals hierboven aangegeven, alleen voor een vrijstelling in 
aanmerkingg indien binnen een half jaar het grootste deel van de identificerende gege-
venss wordt verwijderd. Bij een dergelijke 'onthoofding' van onderzoeksgegevens zal 
dee betekenis ervan voor toekomstig onderzoek afnemen omdat veel gebruiksmoge-
lijkhedenn met betrekking tot die gegevens, zoals koppeling aan andere databestanden 
off  lichaamsmateriaal, niet meer aanwezig zijn. 
Dee vraag rijst in hoeverre bij verwerking van gecodeerde gegevens een beroep op het 
Vrijstellingsbesluitt kan worden gedaan. In dit verband zijn twee situaties te onder-
scheiden:: de onderzoeker ontvangt (van de hulpverlener) gecodeerde gegevens; en de 
onderzoekerr ontvangt identificerende gegevens die hij vervolgens zelf codeert. In het 
eerstee geval lijk t mij een beroep op art. 30 Vrijstellingsbesluit gerechtvaardigd (mits de 
onderzoekerr geen identificerende gegevens ontvangt die uit hoofde van art. 30, vijfde 
li dd binnen een half jaar verwijderd moeten worden); de betreffende verwerking gaat 
immerss op voorhand minder ver dan de verwerking waarvan in het Vrijstellingsbe-
sluitt wordt uitgegaan.65 In de tweede situatie is voor een beroep op art. 30 in principe 
geenn ruimte. Het verwijderen van een aantal identificerende gegevens zoals geëist in 
art.. 30 staat immers niet gelijk aan het onderbrengen van de identificerende gegevens 
enn de overige onderzoeksgegevens in aparte (gecodeerde) databestanden. 

633 Het is hierbij niet van belang of de (nog) aanwezige kenmerken (indirecte) herleiding mogelijk ma-
ken. . 

644 Vuijsje 1992, p. 34. 
655 Zie ook een eerder concept van de nieuwe Gedragscode Gezondheidsonderzoek (conceptversie mei 

2003).. In de definitieve code is echter bepaald dat de meldingsplicht onverkort geldt voor bestanden 
mett gecodeerde gegevens. De verwerking van indirect identificerende gegevens die niet zijn geco-
deerdd zijn wel van melding vrijgesteld; zie art. 2.13 van de code. 

666 Het is de vraag of op art. 30 wel een beroep zou kunnen worden gedaan indien de identificerende 
gegevenss tezamen met de sleutel bij een 'trusted third party' of vergelijkbare instantie worden on-
dergebrachtt en in een contract wordt vastgelegd hoe met de sleutel wordt omgegaan. Art. 2.13 Ge-
dragscodee Gezondheidsonderzoek laat hiervoor in ieder geval geen ruimte. 
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Verrichtt een hulpverlener zelf wetenschappelijk onderzoek dan kan hij voor vrijstel-
lingg van de meldingsplicht een beroep doen op art. 16, tweede lid, onder d Vrijstel-
lingsbesluit.. In dit geval geldt niet de voorwaarde dat een aantal identificerende ge-
gevenss binnen zes maanden moeten worden verwijderd, maar is wel een vereiste dat 
dee verzamelde en opgeslagen gegevens zodra de wettelijke bewaartermijn is verstre-
kenn (of bij het ontbreken daarvan uiterlijk vijf jaar na beëindiging van de behandeling) 
niett langer in herleidbare vorm mogen worden bewaard (dit laatste kan overigens 
verderr gaan dan het verwijderen van de in art. 30 genoemde identificerende gege-
vens).. Ervan uitgaande dat een hulpverlener bij het verrichten van wetenschappelijk 
onderzoekk (net als een externe wetenschappelijk onderzoeker) een aparte onderzoeks-
registratiee aanlegt, ligt een regime in de geest van art. 30, vijfde lid Vrijstellingsbesluit 
mijnss inziens meer voor de hand dan het huidige regime ex art. 16 (dat is toegesneden 
opp de context van de hulpverlening). 
Tenn slotte zij er op gewezen dat de voordelen van vrijstelling van de meldingsplicht 
enigszinss gerelativeerd moeten worden.67 De verantwoordelijke zal namelijk een ieder 
diedie daarom verzoekt bepaalde inlichtingen (doelstelling verwerking, de te verwerken 
gegevenss e.d.) moeten verstrekken (art. 30, derde lid WBP). Kortom, de meeste infor-
matiee die hij verstrekt bij een melding dient hij toch al beschikbaar te hebben. Het is 
bijgevolgg niet ondenkbaar dat onderzoekers het intact houden van gegevensbestan-
denn zullen verkiezen boven een beroep op het Vrijstellingsbesluit. 

RechtRecht op inzage, correctie e.d.(hoofdstuk 6 WBP) 
Hierbovenn (onder 'Informatieplicht') werd aangegeven dat het informeren van indivi-
duenn bij secundaire gegevensverzameling voor wetenschappelijk onderzoek uit 
hoofdee van art. 44, eerste lid WBP achterwege kan worden gelaten mits sprake is van 
gegevensverwerkingg door instellingen of diensten voor wetenschappelijk onderzoek 
off  statistiek en de nodige voorzieningen zijn getroffen om te verzekeren dat de per-
soonsgegevenss uitsluitend voor onderzoek worden aangewend. Onder deze voor-
waardenn mag ook een verzoek tot mededeling, inzage en correctie van de betrokkene 
wordenn afgewezen. In de situatie dat een onderzoeker de door hem beheerde onder-
zoeksrecordss zonder problemen kan koppelen aan identificerende gegevens lijk t mij 
evenwell  niet aan de in art. 44, eerste lid neergelegde voorwaarden voldaan. In dat 
gevall  herleven de rechten van de betrokkene. In alle andere gevallen, denk met name 
aann de situatie dat een onderzoeker alleen over gecodeerde onderzoeksgegevens (en 
niett over de identiteiten van de betrokkenen) beschikt, ligt een beroep op art. 44, eer-
stee lid in de rede. 

5.33 Primair e verzameling van onderzoeksgegevens: de betrokkene als 
informatiebro n n 

Inn paragraaf 5.2.1 werden in het kader van deze eerste fase van wetenschappelijk on-
derzoekk twee vormen van gegevensverzameling onderscheiden, te weten primaire en 

677 Schreuders 2001a. 
688 Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 173: doorslaggevend is "(•••) dat geen gebruik wordt ge

maaktt en (...) redelijkerwijs ook niet kan worden gemaakt (...) van de gegevens in relatie tot de in
dividuelee betrokkene. [Hieronder] (...) wordt mede begrepen de beslissing om de betrokkene te be
naderen,, hetzij om hem bepaalde voor hem mogelijk van belang zijnde informatie onder de aan
dachtt te brengen, hetzij voor het stellen van nadere vragen bijvoorbeeld voor aanvullend weten
schappelijkk onderzoek of statistiek". 
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secundairee gegevensverzameling. Onderhavige paragraaf is gewijd aan primaire ge-
gevensverzamelingg - de onderzoeker verzamelt de gegevens bij de betrokkene zelf (of 
bijj  personen uit diens directe omgeving).69 Bekende methoden om de benodigde gege-
venss te vergaren zijn het ondervragen van personen via een (telefonische, schriftelijke 
off  elektronische) enquête, het afnemen van een vragenlijst of interview en het obser-
verenn van personen. 

5.3.15.3.1 Verzameling van NAW-gegevens voor het benaderen van betrokkenen 

Bijj  primaire gegevensverzameling voor medische onderzoeksdoeleinden zullen in 
sommigee gevallen voorafgaande aan de eigenlijke verzameling van onderzoeksgege-
venss naam, adres en woonplaats (NAW) en eventueel etniciteitsgegevens van betrok-
kenenn nodig zijn om hen telefonisch dan wel schriftelijk te kunnen benaderen.70 Zoals 
aangegevenn in paragraaf 5.2.1 zal een 'onderzoekspopulatie' niet alleen uit 
(ex)patiënten,, maar bijvoorbeeld ook uit inwoners van een bepaalde gemeente of re-
gioo kunnen bestaan. De benodigde adresgegevens zullen meestal via een steekproef-
trekkingg worden verkregen, doch het is ook denkbaar dat gegevens van bepaalde 
personenn worden opgevraagd. 

Voorr het verzamelen van gegevens via ondervraging of observatie van (ex-)patiënten 
zall  men zich voor (steekproeftrekking en) het benaderen van betrokkenen moeten 
wendenn tot hulpverleners of patiëntenverenigingen. Overigens zijn de naam en 
adresgegevenss van patiënten op basis van art. 21 WBP te beschouwen als medische 
gegevenss en vallen ze onder het medisch beroepsgeheim; hierop zijn de in paragraaf 
5.4.33 te bespreken regels van toepassing. 
Voorr het kunnen benaderen van burgers is een aantal (openbare en niet openbare) 
bevolkingsregistratiess van belang. Als (openbare) gegevensbestanden kunnen worden 
genoemdd de telefoongids, de Gouden Gids en dergelijke. Verreweg de belangrijkste 
(niett openbare) registratie van NAW-gegevens is de Gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevenss (GBA). Sommige van de in de GBA opgeslagen gegevens (zoals 
etniciteitsgegevens)) kunnen overigens ook nodig zijn om bestaande onderzoeksbe-
standenn te verrijken; het betreft hier zogenaamde secundaire verzameling van GBA-
gegevens;; zie paragraaf 5.5.3. 

VerzamelingVerzameling van NAW-gegevens uit de GBA 
Dee huidige regels, neergelegd in art. 109 Wet GBA en art. 67 Besluit GBA, zijn be-
schrevenn in hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.5. Zoals in die paragraaf aangegeven heeft de 
uitvoeringsregelingg lang op zich laten wachten. Terwijl deze regeling pas in de zomer 
vann 2001 in het Staatsblad verscheen, werd midden jaren negentig al vastgesteld dat 
eenn gebrek aan een uniforme regels de toegang tot de GBA in verschillende gemeen-
tenn belemmerde.72 Omdat op dit punt slechts een weinig omlijnde wettelijke norm 
goldd (het vroegere art. 109 Wet GBA luidde dat toegang tot de GBA geoorloofd is 

699 Ook het door een hulpverlener verzamelen van extra (niet voor een behandeling relevante) medi-
schee gegevens voor onderzoeksdoeleinden wordt beschouwd als primaire gegevensverzameling. 

700 NAW-gegevens kunnen overigens ook nodig zijn ter controle van reeds beschikbare NAW-gege-
venss van betrokkenen die al eerder deelnamen aan onderzoek (dit is vooral van belang bij longitu-
dinaall  onderzoek waarin betrokkenen opnieuw moeten worden benaderd). 

711 Stb. 2001,391. 
722 Holvast 1995 p. 7; Commissie Kordes 1997, p. 19-20 en p. 61-62 (bijlage 4). 
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voorr zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig werd geschaad) 
werdenn verzoeken om levering van GBA-gegevens in de diverse gemeenten van ons 
landd (zeer) verschillend behandeld. In de ene gemeente werd de doelstelling en de 
opzett van een voorgenomen onderzoek getoetst al dan niet in combinatie met de eis 
datt iedere ingeschrevene toestemming moest geven voor verstrekking van gegevens 
aann onderzoekers, terwijl in andere gemeenten aanzienlijk mildere eisen aan de gege-
vensverstrekkingg (zoals een bezwaarmogelijkheid voor betrokkenen) werden gesteld. 
Omdatt een (dubbel) toestemmingsysteem een aanzienlijk hogere non-respons ople-
verdee dan een bezwaarsysteem bleek grootschalig (landelijk of regionaal) onderzoek 
weinigg aantrekkelijk en werd regelmatig uitgeweken naar algemeen toegankelijke 
adresbestanden,, zoals het postafgiftebestand van de PTT.73 Anderzijds kon (en kan) 
eenn aan de overheid gelieerde onderzoeksinstelling als het CBS en - blijkens het on-
derzoekk van Van Veen - ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM)) zonder problemen systematisch gegevens uit de GBA verkrijgen.74 

Anderee door onderzoekers ondervonden problemen zijn het ontbreken van de moge-
lijkheidd van systematische gegevensverstrekking in geval van longitudinaal onder-
zoekk (waardoor men steeds opnieuw een verzoek tot gegevensverstrekking moest 
indienenn om het adressenbestand te actualiseren) en directe afwijzing van een verzoek 
tott gegevensverstrekking op basis van een verkeerde wettelijke grondslag (art. 100 
Wett GBA).75 Ten slotte kan ook een niet met de wettelijke regeling samenhangend 
probleemm worden genoemd, te weten de relatief hoge kosten die kunnen zijn verbon-
denn aan een bevraging uit de GBA (denk aan onderzoek op grote groepen burgers).76 

Vann Veen wijst in dit verband ook op het probleem dat de regionale kankerregistra-
tiess (die voor inwerkingtreding van de Wet GBA zonder problemen voor het zoge-
naamdee 'dubbeltjestarief' mutaties konden opvragen teneinde te kunnen vaststellen 
off  iemand al dan niet was overleden) sinds inwerkingtreding van de Wet GBA, mid-
denn jaren negentig, onder meer te maken hebben met sterk opgelopen kosten voor het 
opvragenn van deze mutaties. Desbetreffend gegeven wordt thans opgevraagd bij het 
Centraall  Bureau voor Genealogie, dat (sinds 1994) een kopie heeft van het dodenre-
gister.77 7 

Mett de recent tot stand gekomen uitvoeringsregeling ex art. 67 Besluit GBA lijk t de 
regeringg in meerdere opzichten tegemoet gekomen aan zojuist gesignaleerde proble-
men. . 
Inn de eerste plaats geeft deze regeling betrokken partijen (gemeenten en onderzoe-
kers)) aanzienlijk meer houvast in verband met de vraag of een verzoek tot gegevens-
verstrekkingg uit de GBA moet worden gehonoreerd. De gemeente, dat wil zeggen het 

733 Commissie Kordes 1997, p. 20. 
744 De systematische verstrekking aan het CBS is in de Wet en het Besluit GBA zelf geregeld (zie art. 

109,, tweede tot en met vierde lid Wet GBA; art. 6, vierde lid Besluit GBA); voor gegevensverstrek-
kingg aan het RIVM is geen grondslag in wet of besluit te vinden zodat moet worden aangenomen 
datt deze instelling wordt aangemerkt als Tmitengemeentelijke afnemer' in de zin van de Wet GBA 
enn in die hoedanigheid aanspraak kan maken op relevante gegevens; zie Van Veen 2002, p. 10. 

755 Van Veen 2002, p. 17-18. 
766 Overigens is gebleken dat gemeenten niet alleen hoge, maar ook uiteenlopende tarieven voor de 

leveringg van GBA-gegevens berekenen. Mogelijke oorzaken van deze gevarieerde tarieven zijn dat 
dee gemaakte kosten bij de ene gemeente relatief veel hoger zijn dan bij de andere gemeente of de te 
berekenenn prijzen aan ontvangers willekeurig worden vastgesteld; Van Eechoud & Kabel 1998, p. 
70-71. . 

7777 Van Veen 2002, p. 18. 
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collegee van burgemeester en wethouders (B & W), is weliswaar uit hoofde van de 
nieuwee regeling niet verplicht gegevens te leveren, doch het zal een verzoek tot gege-
vensverstrekkingg alleen mogen afwijzen indien het gemotiveerd kan aangeven dat 
aann de vereisten zoals neergelegd in art. 67 Besluit GBA niet is voldaan. Overigens 
kunnenn onderzoekers tegen een negatieve beslissing van het college van B & W be-
zwaarr maken bij het college aangezien het hier een beschikking betreft van een be-
stuursorgaann in de zin van (art. 1: 3 van) de Algemene wet bestuursrecht.79 Vervol-
genss staat de mogelijkheid van beroep open bij de administratieve rechter. Via zo'n 
proceduree kan niet alleen worden bewerkstelligd dat de gemeente de gevraagde ge-
gevenss alsnog verstrekt, ook kan langs deze weg meer duidelijkheid worden verschaft 
overr de wijze waarop art. 67 Besluit GBA dient te worden toegepast. 
Terzijdee moet worden opgemerkt dat het college van B & W - als verantwoordelijke 
voorr de verstrekking van GBA-gegevens - de toets of is voldaan aan de voorwaarden 
vann art. 67 zelf zal moeten verrichten (zij kan deze niet overlaten aan een ethische 
commissiee die binnen een wetenschappelijke instelling functioneert).80 Laatstgenoem-
dee commissie beziet het onderzoek niet alleen (deels) vanuit een andere optiek, maar 
heeftt ook uit hoofde van wet- en regelgeving een andere verantwoordelijkheid. 
Vanuitt die optiek dienen de verantwoordelijkheid van een ethische commissie en de 
gemeentee gescheiden te blijven. Wel kan het college van B & W (dan wel de aan het 
collegee adviserende gemeentelijke privacycommissie) rekening houden met het oor-
deell  van een ethische toetsingscommissie en bijvoorbeeld concluderen dat reeds is 
vastgesteldd dat de overige onderzoeksgegevens rechtmatig zijn verkregen en de ver-
deree uitvoering van het onderzoek zorgvuldig geschiedt. 
Biedtt art. 67 Besluit GBA betrokken partijen in het algemeen meer houvast bij een 
verzoekk om gegevensverstrekking voor wetenschappelijk onderzoek, dit geldt ver-
moedelijkk minder voor één van de in art. 67 Besluit GBA neergelegde voorwaarden, 
namelijkk dat "(...) is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer 
vann de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad".81 Meer dan de overige vereisten 
laatt deze voorwaarde ruimte voor uiteenlopende toepassing, met name op het stuk 
vann de zeggenschap van betrokkenen. Betekent deze voorwaarde dat iedere betrok-
kenee van wie gegevens uit de GBA worden verstrekt voor wetenschappelijk onder-
zoekk hiervoor aan het college van B &W toestemming moet geven of wordt aan de 
persoonlijkee levenssfeer van betrokkenen voldoende recht gedaan indien zij bezwaar 
kunnenn maken tegen een dergelijke verstrekking? Of gaat enige vorm van zeggen-
schapp voor betrokkenen überhaupt te ver en is voldoende dat onderzoekers zich ge-
bondenn achten aan een privacygedragscode? Hiervoor werd reeds aangegeven dat 
eenn toestemmingsysteem in de regel gepaard gaat met een hogere non-respons. Daar-
bijj  is het de vraag of betrokkenen die niet (positief) reageren op de vraag of hun gege-
venss mogen worden verstrekt ook daadwerkelijk hebben besloten niet aan het onder-
zoekk te willen deelnemen. Immers, de eigenlijke informed consentprocedure met be-
trekkingg tot deelname aan het onderzoek vindt pas plaats wanneer contact is gelegd 
mett potentiële deelnemers. Anderzijds, vanuit privacyoptiek dient de betrokkene wel 

788 Op grond van art. 2 Wet GBA is het college van B & W van een gemeente 'verantwoordelijke' voor 
dee verwerking van GBA-gegevens. 

799 Zie ook Van Veen, p. 19. 
800 Anders: Commissie Kordes 1997, p. 36; Van Veen 2002, p. 25. Zij stellen dat in het geval toetsing 

geschiedtt door een ethische commissie verdere toetsing (door bijv. een gemeentelijke privacycom-
missie)) niet wenselijk is. 

811 Zie art. 67, eerste lid, onder d (tweede zinsdeel) Besluit GBA. Voor de overige in art. 67 Besluit GBA 
neergelegdee voorwaarden zie bijlage 2 ('Selectie van relevante wetsbepalingen'). 
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overr enige vorm van zeggenschap te beschikken. De burger die bepaalde informatie 
aann de overheid verstrekt, realiseert zich op dat moment waarschijnlijk niet dat zijn 
gegevenss mogelijk ook voor wetenschappelijke of statistische doeleinden aan onder-
zoekerss kunnen worden verstrekt. Redelijk lijk t dat de betrokkene (te allen tijde) de 
mogelijkheidd heeft verstrekking van (bepaalde) GBA-gegevens voor onderzoek of 
statistiekk te blokkeren.82 Een dergelijke waarborg is te meer op zijn plaats wanneer het 
omm verstrekking van bijzondere gegevens, zoals etniciteitsgegevens, gaat.83 De hierbo-
venn besproken voorwaarde dat geen sprake mag zijn van onevenredige schade aan de 
persoonlijkee levenssfeer ziet overigens ook op de verdere omgang met de GBA-gege-
venss wanneer deze eenmaal aan een onderzoeksinstelling of -bureau zijn verstrekt. In 
ditt verband kan gebondenheid aan een (ter uitwerking van de WBP opgestelde) ge-
dragscode,, waarin zaken zoals informatieverplicht, geheimhouding, beveiliging, mel-
dingsplicht,, bewaring en vernietiging van de gegevens zijn geregeld, in de regel als 
voldoendee worden beschouwd.84 

Inn de tweede plaats biedt de regeling van het Besluit GBA de mogelijkheid een autori-
satiebesluitt aan te vragen bij de minister van Binnenlandse Zaken in die gevallen dat 
behoeftee bestaat aan systematische gegevensverstrekking voor wetenschappelijk on-
derzoek,, zoals bijvoorbeeld bij omvangrijke steekproeftrekking en/of onderzoek met 
eenn longitudinaal karakter; ook wetenschappelijk onderzoek met een landelijk karak-
terr zou hiervan grote voordelen kunnen ondervinden.85 In de toekomst zal evenwel 
moetenn worden bezien in welke omstandigheden een autorisatieverzoek wordt toe-
gewezenn en in hoeverre deze mogelijkheid een reële verbetering vormt van de toe-
gangg tot de GBA voor (grootschalig) onderzoek. Indien dit laatste niet het geval zou 
blijken,, kan worden overwogen - wellicht met uitzondering van bepaalde categorieën 
gegevenss - de regeling zodanig vorm te geven dat in nader te omschrijven gevallen 
toegangg tot een aantal basis(steekproef)gegevens is gegarandeerd.m 

Eenn laatste opmerking betreft de moderniseringsplannen rond de GBA. Het ziet er 
niett naar uit dat deze - voornamelijk technische - ontwikkelingen gevolgen hebben 
voorr de zojuist besproken regels in de Wet GBA en het Besluit GBA. Mogelijk kan de 
moderniseringsoperatiee (die in totaal acht jaar in beslag moet nemen) wel de prakti-

822 Zie ook Van Veen 2002, p. 20 en p. 28. Van Veen bepleit wettelijke verankering van een 
bezwaarmogelijkheidd bij verstrekking van gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek -
analoogg aan art. 102 Wet GBA (deze bepaling biedt betrokkenen in beginsel de mogelijkheid be-
paaldee verstrekkingen van GBA-gegevens aan derden te blokkeren). 

833 Wanneer etniciteitsgegevens uit de GBA worden verstrekt, zou nog als voorwaarde kunnen worden 
gesteldd dat de onderzoeker aangeeft op welke in de WBP neergelegde rechtsgrond de gegevensver-
zamelingg is gebaseerd. 

844 Het dient hier althans bij voorkeur te gaan om een gedragscode die door het CBP is goedgekeurd. 
855 Zie ook principe 5 van Aanbeveling R 83 (10) van de Raad van Europa inzake dataprotectie bij 

wetenschappelijkk onderzoek waarin wordt geproclameerd dat "access by researchers to public po-
pulationn registers should be facilitated to enable them to obtain the samples required for making 
surveys." " 

866 Zie ookk de suggestie van de Commissie Kordes dat, gezien de monopoliepositie van de houders van 
dee GBA en de bekostiging van de GBA uit algemene middelen, professionele onderzoeksinstellin-
genn (gecertificeerd en werkend onder een gedragscode) onder dezelfde voorwaarden toegang tot de 
GBAA (zouden moeten) krijgen als het CBS; deze organisatie kan voor onderzoek jaarlijks beschikken 
overr een kopie van een compleet en up-to-date adressenbestand uit de GBA; Commissie Kordes 
1997,, p. 36. 

877 Kamerstukken 27 859 (Modernisering Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens). 
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tischee gang van zaken rond verstrekking van gegevens uit de GBA vergemakkelijken 
(enn mogelijk ook de kosten drukken). 

5.3.25.3.2 Verzameling van gegevens bij betrokkenen 

Bijj  verschillende vormen van onderzoek, zoals bijvoorbeeld kwaliteit van leven- en 
kwaliteitt van zorgonderzoek (waarin ervaringen van patiënten/chronisch met de zorg-
verleningg en het ziek zijn centraal staan) is de betrokkene zelf een belangrijke 
'informatiebron'.. Het verzamelen van medische gegevens bij betrokkenen voor me-
disch-wetenschappelijkk onderzoek is in de regel gebonden aan vrije, gerichte en vooraf-
gaandegaande informed consent van betrokkenen. Dit vereiste is - wanneer het gaat om het 
benaderenn van respondenten - in de praktijk van het maatschappijwetenschappelijk 
onderzoekk algemeen aanvaard,88 maar bovendien ook wettelijk verankerd. De WBP 
vereistt uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene bij verwerking van gevoelige 
(medische)) gegevens voor wetenschappelijk onderzoek (zie paragraaf 5.2.3). Is naast 
dee WBP tevens de WGBO van toepassing (dit is het geval wanneer een hulpverlener 
extraa medische gegevens bij een patiënt verzamelt die louter voor onderzoeksdoel-
eindenn relevant zijn), dan kan men redeneren dat, nu in die wet specifieke bepalingen 
opp dit punt ontbreken, moet worden teruggevallen op de norm van het 'goed hulp-
verlenerschap'' (art. 7: 453 BW).89 In lij n met de uitgangspunten van de WGBO en de 
WBPP dient deze norm zo te worden uitgelegd dat een hulpverlener een patiënt over 
hett verzamelen van extra gegevens informeert en hiervoor zijn toestemming vraagt. 
Dee WMO bepaalt dat deelname aan onderzoek alleen mag plaatsvinden nadat schrif-
telijkee informed consent is verkregen. 

Err zijn ten slotte twee gedragscodes die het toestemmingsvereiste in verband met de 
verzamelingg van gegevens bij de betrokkene regelen: de 'Gedragscode voor Onderzoek 
enn Statistiek' van de Vereniging voor Beleidsonderzoek en de 'Gedragscode voor gebruik 
vann persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek' van de KNAW (zie hoofdstuk 3, 
paragraaff  3.4.8). De specifiek op medisch-wetenschappelijk onderzoek toegesneden 
codee 'Gedragscode Gezondheidsonderzoek' van de FMWV blijf t hier buiten be-
schouwingg omdat deze uitsluitend regels omvat voor het verzamelen van gegevens 
uitt bestaande registraties. 

Inn de praktijk overigens zal het overgrote deel van primaire gegevensverzameling op 
basiss van een verkregen toestemming plaatsvinden. Er zijn niettemin voorbeelden te 
noemenn waarin van (voorafgaande) instemming van de betrokkene geen sprake kan 
zijn.. Ik denk daarbij aan observatieonderzoek waarbij het voorafgaand informeren 
vann betrokkenen en het vragen van toestemming voor deelname vaak niet verenig-
baarr zal zijn met de gekozen onderzoeksmethode of aan het afnemen van een inter-
vieww of vragenlijst bij kinderen of personen die wilsonbekwaam zijn. 
Eenn geheel ander probleem is dat een groot aantal betrokkenen niet aan een onder-
zoekk wil deelnemen (hoge 'non-respons'). 

888 Holvast 1995, p. 4. Terzake van 'behavorial research' werd dit vereiste reeds in 1966 door Ruebhau-
senenn Brim geproclameerd: "(...) the essential privacy-respecting ethic (...) must revolve around the 
conceptt of consent. Taken literally, the concept of consent would require that behavorial research re-
fusee to engage in the probing of personality, attitudes, opinions, beliefs, or behavior without the 
fullyy informed consent, freely given, of the individual person being examined"; Ruebhausen & Brim 
1965,, p. 1198. 

899 Sluyters & Biesaart 1995, p. 58. 
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Hieronderr zal het toestemmingsvereiste worden besproken door achtereenvolgens stil 
tee staan bij de omvang en aard van de te verstrekken informatie en het moment 
waaropp deze wordt verstrekt (a), het vrijwillig e karakter van deelname aan onderzoek 
(b)) en de voorwaarden waaronder wilsonbekwamen in dit soort onderzoek mogen 
wordenn betrokken (c). 

aa (Voorafgaande) informatieverstrekking 

Inn paragraaf 5.2.3 werd al aangegeven dat uit hoofde van de WBP bij het verzamelen 
vann de onderzoeksgegevens direct bij betrokkenen een informatieplicht geldt, en wel 
opp het moment dat men voornemens is met de gegevensverzameling aan te vangen. 
Dezee plicht verzekert dat potentiële deelnemers aan medisch-wetenschappelijk on-
derzoekk op de hoogte worden gebracht van de identiteit van de onderzoeker(s) alsook 
dee doelstelling die met het onderzoek (en de gegevensverwerking) wordt nagestreefd. 
Zoalss reeds in paragraaf 5.2.3 aangegeven lijk t mij bij het verzamelen van medische 
gegevenss voor medisch-wetenschappelijk onderzoek aanvullende informatie noodza-
kelijk.. Het gaat hierbij immers om personen die veelal in een afhankelijke (lees: 
kwetsbare)) positie (zoals patiënten) verkeren en aan wie bovendien wordt gevraagd 
gevoeligee informatie (over hun geestelijke of lichamelijke gezondheid) prijs te geven. 
Dee WBP laat evenwel in het midden welke informatie exact aan betrokkenen moet 
wordenn verstrekt, wil van een 'behoorlijke en zorgvuldige' gegevensverzameling 
sprakee zijn. 
Voorzienn de zojuist genoemde nationale gedragscodes op het terrein van onderzoek 
enn statistiek hier in nadere regels? Zij bepalen slechts dat de respondent moet worden 
geïnformeerdd over doel van het onderzoek en naam en adres van de onderzoeksorga-
nisatiee (of opdrachtgever); desgevraagd dient aan de respondent kenbaar te worden 
gemaaktt bij wie nadere informatie over het onderzoek kan worden verkregen.90 

Opvallendd is dat de informatiebepaling in de oorspronkelijke (in 1990 gepubliceerde) 
Trivacygedragscodee markt- en opinieonderzoek' van de Vereniging van Markton-
derzoekbureauss en de Nederlandse Vereniging voor Marktonderzoekers meer waar-
borgenn voor respondenten omvatte. Met name kan worden gewezen op de bepaling 
datt de respondent informatie behoorde te krijgen over de mogelijkheid het interview 
opp elk moment te beëindigen of te weigeren bepaalde vragen te beantwoorden. Het 
komtt mij voor dat betrokkenen voorafgaande aan gegevensverzameling voor me-
disch-wetenschappelijkk onderzoek ook over dergelijke punten moeten worden geïn-
formeerd. . 
Iss de WMO (bij uitzondering) van toepassing op een voorgenomen gegevensverza-
meling,, dan houdt de informatieverplichting reeds op basis van deze wet het vol-
gendee in: de (op schrift gestelde) informatie moet zich uitstrekken tot doel, aard en 
duurr van het onderzoek en de risico's (van het tussentijds beëindigen) en bezwaren 
vann het onderzoek voor de gezondheid van de betrokkene. Uit de WMO vloeit verder 

900 Art. 5, vijfde en zesde lid Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek en art. 3.4.1 Gedragscode voor 
gebruikk van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek bepalen verder nog dat de respon-
dentt over gegevensverzameling via video- of audioapparatuur moet worden geïnformeerd (tenzij 
dezee daarvan reeds op de hoogte is). 

911 Zie ook Aanbeveling R (83) 10, principe 3: "If the person from whom data are sought is not under an 
obligationn to providee the data, he should be informed that he is at liberty to give or withhold his co-
operation.. He should have the right at any time to withdraw from further co-operation without gi-
vingg reasons". 
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voortt dat betrokkenen op de hoogte moeten zijn van hun recht op bedenktijd en (on-
gemotiveerde)) intrekking van toestemming (art. 6 WMO). 

Eenn ander punt is het tijdstip waarop betrokkenen worden geïnformeerd. In het me-
disch-wetenschappelijkk onderzoek kan het vanwege de onderzoeksdoelstelling soms 
onmogelijkk zijn betrokken personen tijdig (volledig) te informeren.92 Voorbeeld bij 
uitstekk zijn psychologische studies, waarbij gebruik wordt gemaakt van observatietech-
nieken.. Een eerste vraag is of de privacywetgeving ruimte laat informatie in het 
belangg van medisch-wetenschappelijk onderzoek pas nadat een onderzoek is afge-
rondd aan betrokkenen te verstrekken. Op grond van art. 43 WBP kan de informatie-
plichtt in het geval de gegevens van de betrokkene zelf worden verkregen slechts bui-
tenn toepassing worden gelaten in het belang van bijvoorbeeld de veiligheid van de 
staat,, ter voorkoming van strafbare feiten of ter bescherming van de betrokkene of de 
rechtenn en vrijheden van anderen. Laatstgenoemde grond laat vermoedelijk wel enige 
ruimtee voor afwijking van de informatieplicht bij observatieonderzoek zonder res-
pondentenn daarover voorafgaand te informeren,94 doch de verantwoordelijke is wel 
gehoudenn desbetreffende gegevensverzameling en -verwerking vanwege de specifie-
kee privacyrisico's die hieraan kleven bij de toezichthouder - het CBP - te melden (art. 
31,, eerste lid en art. 32, eerste lid WBP). Het CBP kan vervolgens een zogenoemd 
'voorafgaandd onderzoek' instellen. Het waarnemen of observeren mag pas van start 
gaann nadat het voorafgaand onderzoek is afgerond of het CBP heeft aangegeven dat 
hett niet tot een dergelijk onderzoek zal overgaan (art. 32 WBP).95 Het hangt met name 
aff  van de wijze waarop het CBP deze toezichthoudende taak invult, in hoeverre de 
onderzoekspraktijkk hierdoor zal worden belemmerd. Hanteert het college als uit-
gangspuntt dat onder omstandigheden ruimte moet zijn voor de uitvoering van obser-
vatieonderzoekenn zonder betrokkenen voorafgaand aan zo'n onderzoek (volledig) te 
informerenn en besluit het - wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan - geen 
voorafgaandd onderzoek in te stellen, dan lijk t daarvoor niet te hoeven worden ge-
vreesd.. Die voorwaarden zouden dan tenminste moeten zijn dat het niet-informeren 
inn het licht van de onderzoeksdoelstelling adequaat wordt gemotiveerd en de infor-
matiee na uitvoering van het onderzoek alsnog wordt verstrekt, tenzij dat redelijker-
wij ss onmogelijk is.96 Als richtinggevend document zou hier kunnen fungeren de 
KNAW-Gedragscodee voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onder-
zoekk die in de toelichting (op de bepaling die ziet op deze situatie) een viertal voorwaar-
denn noemt waaronder een voorafgaand onderzoek van het CBP als overbodig kan wor-
denn beschouwd. Deze zijn dat het informeren over aard en doel van het (observa-
tie)onderzoektie)onderzoek de validiteit van het onderzoek ernstig zou aantasten, het desbetreffende 
onderzoekk bij uitstek geschikt is om de vraagstelling van het onderzoek te beantwoor-
den,, de onderzoeker de betrokkenen geen uitspraken ontlokt en niet aanzet tot handelin-
genn die deze zonder zijn aanwezigheid zouden nalaten en hen - voor zover mogelijk -

922 Knottnerus 1997, p. IV: 163. 
933 Dickens 1997, p. 694-695. 
944 Kamerstukken U 1997-98,25 892, nr. 3, p. 171. Bij afwijking van de informatieplicht in dit soort situa-

tiess rust wel een zware bewijslast op de onderzoeker. 
955 De maximale termijn waarbinnen het CBP een voorafgaand onderzoek kan instellen betreft dertien 

weken. . 
966 Een dergelijk uitgangspunt spoort met de relevante aanbevelingen van de Raad van Europa - prin-

cipee 53 Aanbeveling R (97) 18 en principe 3.3 Aanbeveling R (83) 10 - waarin vergelijkbare uit-
gangspuntenn zijn neergelegd; zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.2. 

977 Zie art. 3.4.2 en de toelichting op deze bepaling van de KNAW-code. 
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achteraff  alsnog informeert en om toestemming vraagt. Overigens is ook denkbaar dat 
eenn onafhankelijke toetsende instantie (zoals een ethische commissie) eerst beziet of een 
ingediendd onderzoeksprotocol aan zojuist genoemde voorwaarden voldoet; op deze 
wijzee kan het CBP wellicht gemakkelijker beoordelen of van een voorafgaand onderzoek 
kann worden afgezien. 
Bijj  toepasselijkheid van de WMO is geen ruimte betrokkenen pas na afloop van een 
onderzoekk te informeren.98 Of de striktere WMO-regels een knelpunt opleveren voor 
onderr deze wet vallende observatiestudies (zie paragraaf 5.2.2) is nog niet goed te 
overzienn (voorts is het de vraag of men zich op bijvoorbeeld het terrein van de psy-
chologiee voldoende realiseert dat dit soort studies binnen het bereik van de WMO 
kunnenn vallen). 

bb Vrijwillige deelname 

Dee vrijwillighei d kan bij primaire gegevensverzameling in een tweetal opzichten on-
derr druk (komen te) staan. In de eerste plaats kan de wijze waarop de potentiële deel-
nemerss worden benaderd de vrijwillighei d in gevaar brengen. Gedacht kan worden 
aann de situatie dat betrokkenen onvoldoende tijd wordt geboden om over deelname 
tee beslissen, onvoldoende werden geïnformeerd over het feit dat deelname ook ge-
weigerdd mag worden of een disproportionele beloning voor hun medewerking 
ontvangen.. De WBP omvat op dit punt geen specifieke waarborgen. Zodoende is men 
aangewezenn op het moederbeginsel dat de gegevens 'behoorlijk en zorgvuldig' moe-
tenn worden verzameld. In de WMO zijn in dit verband wel waarborgen opgenomen 
(dee betrokkene heeft recht op bedenktijd en mag zijn toestemming te allen tijde, zon-
derr opgave van redenen, intrekken; en de aan proefpersonen (lees: respondenten) te 
betalenn vergoedingen mogen niet in onevenredige mate van invloed zijn op het geven 
vann toestemming), doch deze wet geldt slechts bij uitzondering voor het louter on-
dervragenn of observeren van betrokkenen. 
InIn de tweede plaats kan de positie waarin de betrokkenen verkeren de vrijwillighei d 
onderr druk zetten, en mogelijk zelfs een zekere drang opleveren. Men denke in dit 
kaderr allereerst aan patiënten die reeds uit andere hoofde (zoals hulpverlening) een 
vertrouwensrelatiee hebben met degene die hen om medewerking vraagt of het onder-
zoekk uitvoert. Ook werknemers, scholieren/ studenten, gedetineerden en dergelijke 
kunnenn vanwege hun feitelijke of juridische verhouding tot degene die het onderzoek 
uitvoertt in een afhankelijke positie verkeren. Een terughoudende benadering bij der-
gelijkk onderzoek lijk t vanuit privacyoogpunt geboden, maar wordt door de WBP noch 
eerderr genoemde gedragscodes uitdrukkelijk voorgeschreven. 

cc Regels met betrekking tot wilsonbekwamen 

Inn hoeverre kunnen wilsonbekwamen (minderjarigen en meerderjarigen die niet in 
staatt zijn zelf te beslissen)100 of in hun plaats tredende familieleden worden benaderd 

988 Zie bijv. Roscam Abbing 1999a, p. 9. 
999 Op het punt van (adequate) informatieverstrekking werd hiervoor reeds ingegaan. 
1000 Betrokkenen kunnen vanwege hun leeftijd of ten gevolge van hun geestelijke of lichamelijke gesteld-

heidd 'onbekwaam' zijn, dat wil zeggen niet (of ten dele) in staat om zelf over deelname aan onder-
zoekk te beslissen. 
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voorr deelname aan een enquête of interview in het kader van medisch-wetenschap-
pelijkk onderzoek? 
Dee WBP bepaalt dat bij gegevensverzameling van wilsonbekwamen - minderjarigen 
tott zestien jaar of personen die onder curatele zijn gesteld of ten behoeve van wie een 
mentorschapp is ingesteld - toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger is ver-
eist;; die toestemming kan te allen tijde door de vertegenwoordiger of de betrokkene 
wordenn ingetrokken (art. 5 WBP). De Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek ver-
biedtt in principe vragenlijst- of observatieonderzoek bij kinderen beneden de twaalf ten-
zijj  dit plaatsvindt onder toezicht of met toestemming van zijn/haar wettelijk vertegen-
woordiger.. De KNAW-Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in weten-
schappelijkk onderzoek omvat op dit punt geen nadere bepalingen. 
Eenn veel strengere regeling is neergelegd in de WMO: op het onderwerpen van 
wilsonbekwamenn (minderjarigen tot achttien jaar of personen die niet in staat zijn tot 
eenn redelijke waardering van hun belangen) aan medisch-wetenschappelijk onder-
zoekk rust in principe een verbod.101 Dit verbod is echter niet van toepassing indien het 
onderzoekk aan betrokkenen zelf ten goede kan komen, of indien een onderzoek niet 
dann met medewerking van die wilsonbekwame proefpersonen kan worden uitge-
voerdd en de risico's verwaarloosbaar en de bezwaren minimaal zijn. In het geval een 
onderzoekk mag worden uitgevoerd (omdat aan laatstgenoemde voorwaarden is vol-
daan),, geldt een gedifferentieerde toestemmingsregeling. Minderjarigen van twaalf 
jaarr en ouder die in staat zijn tot een redelijke waardering van hun belangen vormen 
eenn tussengroep: voor deelname aan onderzoek is (schriftelijke) toestemming van hun 
ouderss en henzelf vereist; de dubbele toestemming vormt een extra waarborg tegen 
niett volledig doordachte beslissingen van de minderjarige.102 Zijn personen van twaalf 
jaarr of ouder niet wilsbekwaam, dan is afhankelijk van de leeftijd de toestemming van 
dee ouders /voogd of wettelijk vertegenwoordiger, daartoe gemachtigde persoon, 
echtgenoott of levensgezel vereist. Ten slotte is in de WMO bepaald dat zodra een 
wilsonbekwamee zich tegen deelname verzet het onderzoek met die persoon niet (lan-
ger)) mag plaatsvinden. 
Biedtt de regeling in de WBP (die in de meeste gevallen het wettelijke kader vormt) tegen 
dee achtergrond van de veel strengere regels van de WMO voldoende bescherming aan 
wilsonbekwamee personen? De te beschermen belangen lijken hier minder groot, omdat 
bijj  het ondervragen of observeren van deze groepen veelal geen sprake zal zijn van 
risico'ss of substantiële fysieke belasting. Wel lijk t ook voor dit soort onderzoek van 
belangg dat men zich bij het betrekken van wilsonbekwamen terughoudend opstelt, te 
meerr omdat dit type onderzoek, anders dan medische experimenten, nimmer recht-
streekss het individuele belang van de betrokkene zal dienen (zie verder hoofdstuk 6). 

1011 Deze verbodsbepaling is het resultaat van een langdurige, tijdens de totstandkoming van de WMO 
gevoerdee discussie over de kwestie of wilsonbekwamen betrokken mogen worden in experimenten 
diee niet mede aan de betrokken proefpersonen ten goede kunnen komen; daarbij ging het vooral om 
dee vraag of het internationale verdragsrecht ruimte laat voor het betrekken van wilsonbekwame 
personenn in medische experimenten; zie commentaren van het NJCM op de vroegere Wet inzake 
medischee experimenten en de huidige WMO (NJCM-Bulletin 1993, p. 213-214; N]CM-Bulletin 1997 p. 
400-401). . 

1022 Bergkamp 1992, p. 379. 
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5.44 Secundaire verzameling van onderzoeksgegevens: het medisch 
dossierr  als informatiebro n 

Bijj  secundaire verzameling worden ten behoeve van medisch-wetenschappelijk on-
derzoekk geen nieuwe gegevens verkregen, maar bestaande medische gegevens ont-
trokkenn aan reeds beschikbare gegevensbestanden. De verzameling van onderzoeks-
gegevenss betekent in feite hergebruik van eerder opgeslagen gegevens. In de medi-
schee onderzoekspraktijk neemt deze vorm van gegevensverzameling, tezamen met 
wetenschappelijkk onderzoek met reeds afgestaan en opgeslagen lichaamsmateriaal, 
eenn belangrijke plaats in. 

HetHet medisch dossier als informatiebron 
Hett medisch dossier vormt, zo wordt door onderzoekers zonder uitzondering gesteld, 
eenn prominente gegevensbron:103 hierin bevindt zich een veelheid van en diversiteit aan 
medischee gegevens, welke in andere registraties niet, of slechts ten dele voorkomt. Dit 
geldtt niet in de laatste plaats voor het door de huisarts aangelegde dossier, aangezien de 
meestee gezondheidsproblemen uitsluitend aan de huisarts (en niet aan de specialist) 
wordenn gepresenteerd.104 De omvang van het medisch dossier is gedurende de afgelopen 
decenniaa vanwege de steeds verdergaande specialisering in de geneeskunde en moge-
lijkhedenn op het terrein van diagnostiek en behandeling sterk toegenomen.105 Thans is de 
automatiseringg van het medisch dossier in volle gang (elektronisch medisch dossier) en 
nemenn ook de mogelijkheden om patiëntengegevens via elektronische communicatie-
mediaa met elkaar te verbinden toe. Dat laatste heeft grote voordelen voor het verzamelen 
vann patiëntengegevens voor secundaire doeleinden zoals wetenschappelijk onderzoek;106 

hett vergroot immers de toegankelijkheid van deze gegevens, met name voor derden. 
Aannemelijkk is dat het digitale elektronische informatieverkeer ook voor wetenschappe-
lij kk onderzoek van toenemend belang zal zijn in de zin dat routinematige verstrekking 
vann gegevens aan onderzoekers en uitwisseling tussen bij wetenschappelijk onderzoek 
betrokkenn instanties wordt vergemakkelijkt.107 Aan de andere kant nemen ook de risico's 
datt medische gegevens niet vertrouwelijk blijven navenant toe.108 

Voorr de researchpraktijk zijn naast het medisch dossier ook andere gegevensbronnen 
vann belang, zoals bijvoorbeeld medische registraties die voor preventie en wetenschappe-
lij kk onderzoek zijn aangelegd (zoals kankerregistraties of genetische registraties) of het 
doorr het CBS beheerde doodsoorzakenregister. De daarop betrekking hebbende regels 
zullenn in paragraaf 5.5 worden besproken. 

Inn deze paragraaf wordt eerst ingegaan op de kwestie van het langer bewaren van - tij-
denss de hulpverlening geregistreerde - gegevens (paragraaf 5.4.1). Vervolgens komen de 
regelss met betrekking tot het verzamelen van gegevens door de hulpverlener aan de orde 
(paragraaff  5.4.2). Men spreekt, zoals al eerder aangegeven, in deze situatie ook wel van 
'eigen'' wetenschappelijk onderzoek. Ten slotte wordt stilgestaan bij de regels die het 
verzamelenn van gegevens door een externe - wat wil zeggen niet bij de behandeling be-
trokkenn - onderzoeker beheersen (paragraaf 5.4.3). 

1033 Wald & Law 1994, p. 1423. 
1044 Metsemakers 1992, p. 102. 
1055 Heyerick & De Maeseneer 1998, p. 84. 
1066 Gezondheidsraad 2004, p. 44. 
1077 Woodward 1997, p. 88. 
1088 Turkington 1997, p. 113. 
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5.4.15.4.1 Langere bewaring van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek 

Bijj  het verzamelen van gegevens uit het medisch dossier is van wezenlijk belang dat 
voldoendee gegevens beschikbaar zijn, bijvoorbeeld door langere bewaring van gege-
venss dan nodig is voor het oorspronkelijke doel (hulpverlening). Vanuit de weten-
schappelijkee wereld wordt echter frequent gewezen op het probleem dat men te ma-
kenn heeft (of krijgt) met ontoereikende informatiebronnen, dat wil zeggen dat de ge-
gevenss die nodig zijn om een wetenschappelijke vraagstelling te kunnen beantwoor-
denn (gedeeltelijk) niet meer voorhanden zijn.1 Dit lijk t met name het gevolg van het 
feitt dat gegevens na het verstrijken van de bewaartermijn zijn vernietigd.110 Zo kan het 
bijvoorbeeldd pas vele jaren na een behandeling nodig blijken de lange termijn (ne-
veneffectenn van die behandeling te onderzoeken. Ook onderzoek naar oorzaken van 
ziektenn en aandoeningen kan, wanneer sprake is van een korte bewaartermijn van 
patiëntengegevens,, mogelijk niet meer worden uitgevoerd. In deze paragraaf wordt 
bezienn in hoeverre deze problemen samenhangen met de regels die het (langer) bewa-
renn van relevante onderzoeksgegevens beheersen. 

BewaringBewaring van hulpverleningsgegevens na het verstrijken van de bewaartermijn 
Dee meest gangbare situatie is dat patiëntengegevens uitsluitend voor hulpverlening 
wordenn verzameld en vastgelegd en primair voor dat doel worden bewaard. In die situ-
atiee kan het van belang zijn dat (bepaalde) gegevens na het verstrijken van de bewaarter-
mijnn niet worden vernietigd of geanonimiseerd, maar langer worden bewaard voor 
wetenschappelijkk of statistisch onderzoek. Of, en zo ja onder welke voorwaarden mogen 
hulpverlenerss daartoe overgaan? 
Dee huidige (in de WGBO neergelegde) hoofdregel is dat tot het medisch dossier beho-
rendee gegevens in principe tien jaar worden bewaard, gerekend vanaf het moment 
datt de gegevens werden vervaardigd.111 Overigens is door sommige auteurs gesugge-
reerdd uit praktische overwegingen als beginpunt van de bewaartermijn aan te houden 
dee beëindiging van de behandeling.112 Gegevens worden langer bewaard indien dit 
redelijkerwijss uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit of op uitdrukkelijk 
verzoekk van de patiënt;13 de bewaartermijn kan worden bekort ten gevolge van het 
vernietigingsrechtt van de patiënt, tenzij bewaring van aanmerkelijk belang is voor een 
anderr dan de patiënt of het bij of krachtens de wet bepaalde zich tegen vernietiging ver-
zett (art. 7: 455 BW). Een enkel beroep op de zorg van een goed hulpverlener levert 

1099 Van Leeuwen 1999, p. 19-20; Gezondheidsraad 2000, p. 16-17; Gezondheidsraad 2004, p. 27-28 en p. 
63-65;; Legemaate 2002, p. 1662. 

1100 Uit het evaluatieonderzoek van de WGBO blijkt dat een derde van de artsen (die door onderzoekers 
wordtt benaderd met een verzoek om gegevensverstrekking) met het probleem van vernietigde dos-
sierss wordt geconfronteerd; Dute e.a. 2000, p. 330-331. 

1111 Men kan zich afvragen of in de WGBO wel een vaste termijn moet worden opgenomen. In een re-
centt rapport van de Gezondheidsraad (Gezondheidsraad 2004, p. 58-62 en p. 66-67) wordt gecon-
cludeerdd dat de huidige termijn veelal te kort is om adequate zorg te kunnen verlenen. Deze pro-
blemenn zou men uit de weg kunnen gaan door het bewaren van gegevens niet aan een (van te vo-
ren)) bepaalde termijn te koppelen (zoals bijv.: "De hulpverlener bewaart patiëntenbescheiden in 
herleidbaree vorm zolang dat noodzakelijk is voor een goede hulpverlening"); zie ook Dute & Ploem 
2004. . 

1122 In deze zin: Sluyters & Biesaart 1995, p. 80. 
1133 Vgl. het advies 'Bewaartermijn patiëntengegevens' van de Gezondheidsraad waarin wordt betwij-

feldd of een patiënt over een 'bewaarrecht' beschikt; Gezondheidsraad 2004, p. 76. 
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geenn grondslag op om patiëntengegevens langer (dan noodzakelijk is voor de hulp-
verlening)) voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek te bewaren.114 

Onderr welke condities mogen gegevens dan wel voor een langere periode voor de we-
tenschapp worden bewaard? De WGBO omvat, uitgezonderd een tijdelijke voorziening 
(art.. IV) voor langere bewaring van patiëntengegevens in het belang van wetenschappe-
lij kk onderzoek en statistiek,11 geen specifieke norm op dit punt. Uit de in deze wet 
neergelegdee bepaling van goed hulpverlenerschap (art. 453) en de daaruit voortvloeien-
dee plicht om in overeensternming met geldende privacynormen zorgvuldig met pa-
tiëntengegevenss om te gaan, kan echter worden afgeleid dat de patiënt met langere be-
waringg voor andere doelen van hulpverlening moet hebben ingestemd.116 

Hett lijk t alleszins terecht dat de betrokkene in geval van langere bewaring van zijn gege-
venss voor wetenschappelijke doelen over enige vorm van zeggenschap beschikt. Immers, 
dee van hem verkregen gegevens krijgen een andere bestemming en worden mogelijk 
voorr een veel langere periode (dan hij mag verwachten) bewaard. Zou een dergelijke 
doelwijzigingg van gegevens buiten medeweten van betrokkenen mogen plaatsvinden, 
dann kan dit de vertrouwensrelatie tussen hulpverlener en patiënt beschadigen. Vervol-
genss moet men zich echter afvragen of de huidige (vergaande) vorm van zeggenschap -
explicietee toesternming - niet aan voldoende beschikbaarheid van gegevens in de weg 
staat.. De onderzoekswereld heeft aan de hand van vele voorbeelden aangegeven dat 
dezee regel (althans zonder dat is voorzien in uitzonderingen hierop) grote problemen 
kann opleveren voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek - waaronder studies 
diee lange-termijneffecten van therapieën bestuderen (een veel genoemd voorbeeld is het 
onderzoekk naar het geneesmiddel DES dat in de jaren zestig werd voorgeschreven aan 
zwangeree vrouwen ter voorkoming van een miskraam).117 In principiële zin kan men zich 
bovendienn afvragen of expliciete toestemming in deze situatie wel de meest geëigende 
beschermingg van betrokken patiënten vormt. De - aan het vragen van toestemming 
voorafgaandee - informatie bij langere bewaring van gegevens zal veelal noodgedwongen 
eenn algemeen karakter hebben (van concrete onderzoeksprojecten zal lang niet altijd 
sprakee zijn) zodat door betrokkenen moeilijk kan worden overzien wat dit in de praktijk 
inhoudtt en welke privacyrisico's hieraan voor hen (of - wanneer het om erfelijkheidsge-
gevenss gaat - hun familieleden) verbonden zijn. Hiermee is niet bedoeld te zeggen dat 
zeggenschapp in een dergelijke situatie geen betekenis heeft, doch wel dat wordt betwij-
feldd of de meest vergaande vorm van zeggenschap - expliciete toestemming - als (alles-
omvattende)) privacywaarborg wel de meest passende bescherming biedt.11 Zou de pri-
vacyy van de betrokkenee in kwestie niet ook via andere waarborgen (dan alleen zeggen-
schap),, zoals bijvoorbeeld toepassing van coderingstechnieken en het houden van toe-
zichtt op de bewaringspraktijk, bescherming moeten genieten? Zie hierover ook hoofd-
stukk 6, paragraaf 6.3. 

1144 Zie ook Kastelein & Legemaate 1994 , p. 292. 
1155 Art. IV biedt een basis om hulpverleningsgegevens die op 1 april 1995 (de WGBO trad toen in wer-

king)) in een dossier waren opgeslagen, nog gedurende tien jaar nadien te bewaren voor mogelijke 
gegevensverstrekkingg voor wetenschappelijk onderzoek overeenkomstig art. 7:458 BW. 

1166 Rijksen 1992, p. 266. 
1177 O-a. Vandenbroucke 1991, p. 1084; Oostervink, Dekker & Kars 1999. 
1188 Men kan ook redeneren dat een soepeler zeggenschapsregime bij langere bewaring van 

patiëntengegevenss in de rede ligt omdat het medisch beroepsgeheim bij een dergelijke verwerkings-
vormm niet wordt doorbroken. Omdat het in de praktijk niet altijd even helder is wanneer het be-
roepsgeheimm wordt doorbroken (deze problematiek speelt ook bij 'eigen' wetenschappelijk onder-
zoek;; zie paragraaf 5.4.2) lijk t dit reeds daarom een minder valide argument voor een versoepelde 
zeggenschapsregeling. . 
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Sindss de inwerkingtreding van de WBP dringt zich bovendien de vraag op in hoeverre 
dee hierboven weergegeven, uit de WGBO af te leiden regeling nog wel als uitgangspunt 
kann gelden. De algemene privacywet regelt immers een aspect - het langer bewaren van 
gegevenss voor wetenschappelijke doeleinden - dat niet expliciet in de WGBO is geregeld 
(ziee over de relatie tussen WBP en WGBO hoofdstuk 4, paragraaf 4.4.4). De in 2001 in 
werkingg getreden WBP bepaalt dat eenmaal verzamelde en verwerkte gegevens langer 
(dann noodzakelijk is voor het oorspronkelijke doel) voor wetenschappelijk onderzoek 
mogenn worden bewaard mits de verantwoordelijke (de beroepsbeoefenaar of hulpver-
lenendee instelling) de nodige voorzieningen treft om te verzekeren dat de gegevens 
uitsluitendd voor die doelstelling worden aangewend (art. 10, tweede lid); daarnaast 
geldenn de in art. 23, tweede lid neergelegde aanvullende eisen, omdat het in casu om 
langeree bewaring van gevoelige (want medische) gegevens (zie ook hoofdstuk 3, pa-
ragraaff  3.4.4).119 Hieruit zou voor langere bewaring van gegevens na het verstrijken 
vann de bewaartermijn de volgende regeling kunnen worden afgeleid. Aan betrokke-
nenn zal in beginsel expliciete toestemming moeten worden gevraagd. Is dat laatste 
onmogelijkk of vergt dat een onevenredige inspanning120 dan mag daarvan worden 
afgezien,, mits het onderzoek (waarvoor de gegevens worden bewaard) een algemeen 
belangg dient, de bewaring van de gegevens voor het onderzoek noodzakelijk is en bij 
gegevensbewaringg is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levens-
sfeerr niet onevenredig wordt geschaad. 
Dee zojuist weergegeven regering is in ieder geval een stuk evenwichtiger dan de huidige 
WGBO-regelingg omdat zij - via een uitzonderingsbepaling - rekening houdt met de no-
denn van de wetenschap (die in deze situatie niet mogen worden genegeerd). Anderzijds 
iss het de vraag of zij voldoende specifieke privacywaarborgen omvat (de betrokkene 
beschiktt bijvoorbeeld niet over een systematische bezwaarmogelijkheid) in het licht van 
hett feit dat het in casu gaat om bewaring van zeer gevoelige, door het medisch beroeps-
geheimm beschermde gegevens.121 Tegen deze achtergrond ligt het in de rede het langer 
bewarenn van hulpverleningsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek 
expliciett te regelen via opneming van een daartoe strekkende bepaling in de WGBO.1 

Uitgangspuntt van deze regeling zou moeten zijn dat zij (voldoende) ruimte laat voor 
langeree bewaring van relevante gegevens voor wetenschappelijk onderzoek terwijl zij 
betrokkenenn op adequate wijze (en overigens niet alleen via zeggenschap) in hun priva-
cybelangenn beschermt; zie verdere hoofdstuk 6, paragraaf 6.6. 

BewaringBewaring van gegevens binnen instellingen met ruimere registratiedoeleinden 
Eenn andere kwestie is het langer bewaren van gegevens voor wetenschappelijk onder-
zoekk in instellingen waarin verzameling en vastlegging van patiëntengegevens van meet 
aff  aan een ruimere doestelling (waaronder ook wetenschappelijk onderzoek) dient. In 
onderr andere academische ziekenhuizen is dat de gangbare praktijk, terwijl in 'gewone' 
ziekenhuizenn medische gegevens in beginsel alleen voor zorgdoelen worden verzameld 
enn verwerkt. 

1199 Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 93. 
1200 Zoals aangegeven in paragraaf 5.2.3 dient deze norm in het licht van de ruimte die de wetgever 

heeftt willen bieden aan de uitoefening van wetenschappelijk onderzoek niet te strikt te worden uit-
gelegd. . 

1211 Bovendien bepaalt de WBP dat verwerking - dus ook bewaring - van medisch gegevens achterwege 
blijf tt voor zover een beroepsgeheim daaraan in de weg staat. 

1222 Dit spoort ook met internationale regelingen (zoals de aanbevelingen van de Raad van Europa) die 
explicietee regels bevatten voor bewaring van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek of statis-
tiek;; Ploem 1998, p. 163. 
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Iss het in situaties waarin sprake is van een ruimere doelstelling dan alleen hulpverlening 
zonderr meer mogelijk gegevens langer te bewaren voor medisch-wetenschappelijk on-
derzoek?? In ieder geval dienen betrokken patiënten voordat hun gegevens worden ver-
zameldd van zo'n ruimere doelstelling op de hoogte te zijn (gesteld); zie de in art. 33 WBP 
neergelegdee informatieplicht die bepaalt dat de verantwoordelijke (instelling of be-
roepsbeoefenaar)) iedere individuele patiënt uitdrukkelijk behoort te informeren over de 
(ruimere)) doelstelling van gegevensverzameling en -verwerking (zie paragraaf 5.2.3). 
Eenn ander punt is dat op iedere verwerking van medische gegevens uit hoofde van de 
WBPP een verbod rust dat op basis van die wet of andere wetgeving moet zijn opgeheven. 
Echter,, bij verwerking van medische gegevens voor hulpverleningsdoelen geldt een an-
deree wettelijke grondslag (art. 21 WBP) dan wanneer verwerking plaatsvindt voor we-
tenschappelijkk onderzoek (art. 23 WBP). Hieruit volgt dat patiënten niet alleen over een 
ruimeree doelstelling van gegevensverzameling en -opslag zouden moeten worden geïn-
formeerd,, maar daarmee ook zouden moeten instemmen (tenzij dat laatste onmogelijk 
blijk tt of een onevenredige inspanning kost en aan de andere in art. 23, tweede lid neerge-
legdee voorwaarden is voldaan). Het uitgangspunt dat toestemming aan patiënten moet 
wordenn gevraagd lijk t echter te wringen met de maatschappelijke verantwoordelijkheid 
vann academische ziekenhuizen om (onder meer) wetenschappelijk onderzoek te verrich-
ten.. Anderzijds is niet verdedigbaar dat aan patiënten in deze situatie geen enkele vorm 
vann zeggenschap wordt toegekend; dit klemt te meer wanneer het om verzameling en 
opslagg van erfelijkheidsgegevens gaat. 

Ookk deze problematiek vormt aanleiding een aparte regeling voor bewaring van medi-
schee gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek (zoals hiervoor bepleit) in 
dee WGBO op te nemen. Bij nadere uitwerking van zo'n (algemene) regeling zouden con-
cretee omstandigheden in ziekenhuizen of gezondheidszorginstellingen, zoals het feit dat 
aann de registratie van patiëntengegevens van meet af aan een ruimere doelstelling (inclu-
sieff  wetenschappelijk onderzoek) ten grondslag ligt, kunnen worden betrokken. 

BewaringBewaring van gegevens in niet-herleidbare vorm 
(Inn hoeverre) mogen patiëntengegevens in niet herleidbare vorm (anoniem) worden be-
waardd in het geval een patiënt bezwaar maakt tegen langere bewaring van zijn per-
soonsgegevenss voor onderzoek? Dezelfde vraag kan worden gesteld in de situatie dat 
eenn verzoek van de patiënt tot vernietiging van zijn dossiergegevens is ingewilligd. In de 
memoriee van toelichting op de WGBO wordt gesteld dat "gegevens die in algemene zin 
vann belang kunnen zijn voor de volksgezondheid en uit dien hoofde bewaard zouden 
moetenn worden (...) ingeval de patiënt de vernietiging van de desbetreffende bescheiden 
verlangtt uiteraard in geanonimiseerde vorm behouden kunnen blijven".123 Aangenomen 
magg worden dat de regering deze mogelijkheid ook ziet in het geval de bewaartermijn is 
verstreken,, en de patiënt geen toestemming geeft om zijn persoonsgegevens vervolgens 
voorr wetenschappelijke doeleinden te bewaren of wanneer een patiënt binnen een instel-
lingg met ruimere registratiedoeleinden bezwaar aantekent tegen opslag en gebruik van 
zijnn herleidbare gegevens voor onderzoeksdoeleinden. 
Zijnn de privacybelangen van een patiënt bij (langdurige) bewaring en toekomstig gebruik 
voorr wetenschappelijk onderzoek na anonimisering geheel uit het zicht verdwenen? Me 
dunktt dat dat laatste zeker niet zonder meer kan worden aangenomen.124 Roscam Abbing 

1233 Kamerstukken II1989/90,21 561, nr. 3, p. 37. Zie ook Gezondheidsraad 1987, P. 80. 
1244 Vedder 1998; zie ook Prins 1998, p. 32: "Nieuwe technieken als 'data mining' bieden mogelijkheden 

omm losse 'onschuldige' gegevens met behulp van bepaalde kennis te interpreteren tot waardevolle 
informatiee over niet zozeer individuele personen, maar met name groepen van personen en hun 
handelingen". . 
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wijstt op de mogelijk nadelige consequenties die resultaten van wetenschappelijk onder-
zoekk met geanonimiseerde gegevens kunnen hebben op het niveau van categorieën van 
patiëntenn (men spreekt in dit verband ook wel van groepsprivacy).125 Dergelijke risico's 
kunnenn zich overigens evengoed voordoen bij het bekend maken van (aggregeerde) 
onderzoeksresultaten.1266 Bevindingen kunnen immers voor individuen van een bepaalde 
groepp stigmatiserende effecten hebben en ertoe leiden dat zij in het maatschappelijk ver-
keerr - bijvoorbeeld door particuliere verzekeraars of werkgevers - worden geassocieerd 
mett ongunstige gezondheidsperspectieven. Deze risico's zullen zich naar verwachting 
inn toenemende mate voordoen bij wetenschappelijk onderzoek met erfelijkheidsgege-

127 7 

vens. . 
Iss er in het licht van deze problematiek aanleiding om bewaring van anonieme gegevens 
vann de patiënt toch aan privacybescherming te onderwerpen? 128 De (WGBO-)wetgever 
lijk tt dit in ieder geval niet voor ogen te hebben gehad (zie hiervoor). Uit de WBP zou die 
beschermingg formeel wel kunnen voortvloeien omdat op iedere verwerking - dus ook 
anonimiseringg - van medische gegevens voor doeleinden gelegen buiten de gezond-
heidszorgg een verwerkingsverbod rust dat alleen via art. 23 WBP (toestemming, tenzij 
...)) kan worden opgeheven. Anderzijds is moeilijk verdedigbaar dat voor een privacybe-
schermendee bewerking van gegevens als anonimisering een verwerkingsverbod zou 
geldenn dat moet worden opgeheven. In tegendeel, het anonimiseren van gegevens dient 
uitt privacyoogpunt juist gestimuleerd te worden. Dit brengt mij tot de conclusie dat het 
verzamelenn (en verder verwerken) van anonieme gegevens buiten de reikwijdte van de 
WGBOO (en de WBP) behoort te blijven. Daarbij is wel van groot belang dat zoveel moge-
lij kk helder is voor alle betrokkenen (hulpverleners, onderzoekers) wat wordt verstaan 
onderr anonieme gegevens; adequate, heldere zelfregulering zal daarbij een essentiële rol 
kunnenn vervullen. Voorts zal er in de onderzoekspraktijk aandacht moeten zijn voor mo-
gelijkee risico's op het niveau van de groepsprivacy. 

5.4.25.4.2 Verzameling van gegevens door de hulpverlener ('eigen' wetenschappelijk 
onderzoek) onderzoek) 

Opp basis van de huidige regels van de WGBO geldt dat de hulpverlener in de hoedanig-
heidd van onderzoeker de benodigde gegevens aan 'zijn' dossiers mag onttrekken en ge-
bruiken.. Geredeneerd wordt dat de hulpverlener in een dergelijke situatie niet zijn be-
roepsgeheimm schendt;129 daarbij omvat de WGBO geen nadere regels terzake van eigen 
wetenschappelijkk onderzoek. Maar zijn hier niet toch evidente privacybelangen van be-
trokkenenn in het geding die nadere regeling van deze kwestie rechtvaardigen?130 Gege-
venss die in de regel uitsluitend voor hulpverleningsdoeleinden en aanverwante activitei-
tenn (zoals betaling van zorg door de verzekeraar) zijn verzameld en opgeslagen, worden 
zonderr medeweten van de betrokkene voor een andere doelstelling gebruikt. Zal een 
patiëntt met evenveel vertrouwen gegevens prijsgeven (of zelfs hulp zoeken) indien hij 

1255 Roscam Abbing 1989, p. 365. 
1266 Zie ook Dickens 1997, p. 698: "Approved investigators (...) publish findings that, while not naming 

orr otherwise identifying individual patients, do name particular bodies of people, such as members 
off  occupational groups, those who share localities of birth or residence, or people in genetic or ethnic 
categories,, as being at higher than average risk of disease". 

1277 Dute2003,p.31. 
1288 Voor een bevestigend antwoord zie Roscam Abbing 1989, p. 365 en 368; Rijksen 1992, p. 266. Anders: 

Vann Galen-Herrmann 1992, p. 1266. 
1299 Zie voor de visie van de regering hoofdstuk 4, paragraaf 4.4.4. 
1300 In deze in ook Rijksen 1991, p. 1222; Gevers 1996a, p. 24. 
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achteraff  (bij toeval) verneemt dat zijn gegevens door een hulpverlener voor secundaire 
doeleinden,, zoals wetenschappelijk onderzoek of onderwijs, worden gebruikt? Dat ver-
trouwenn kan nog gemakkelijker worden geschaad wanneer niet alleen rechtstreeks bij de 
behandelingg betrokken beroepsbeoefenaars,131 maar ook andere hulpverleners gebruik 
makenn van patiëntengegevens voor wetenschappelijk onderzoek.1 Overigens is in laatst-
genoemdee situatie sprake van verstrekking van medische gegevens aan 'derden' (hier-
voorr gelden wèl voorwaarden; zie paragraaf 5.4.3), doch het is de vraag of hulpverleners 
zichh dit in de praktijk voldoende realiseren.133 

Sindss de inwerkingtreding van de WBP rijst ook uit hoofde van die wet de vraag of eigen 
wetenschappelijkk onderzoek niet aan nadere voorwaarden zou moeten worden gebon-
den.. Uit de WBP kan althans worden afgeleid dat het verder verwerken van patiëntenge-
gevenss (waarover een beroepsbeoefenaar reeds beschikt) voor wetenschappelijk onder-
zoekk of statistiek door een beroepsbeoefenaar is toegestaan indien waarborgen zijn ge-
troffenn opdat de gegevens uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden worden verwerkt en 
(gelett op het feit dat het hier bijzondere gegevens betreft) is voldaan aan de in art. 23, 
tweedee lid WBP neergelegde voorwaarden. Deze komen, zoals eerder aangegeven, neer 
opp het vragen van expliciete toestemming aan betrokkenen tenzij dat een onevenredige 
inspanningg vergt. Is dat laatste het geval, dan mag verdere verwerking voor weten-
schappelijkk onderzoek plaatsvinden indien het onderzoek een algemeen belang dient et 
cetera. . 
Ditt brengt mij tot de conclusie dat een regeling (in de WGBO) vanuit meerdere perspec-
tievenn wenselijk is. Bij 'eigen' wetenschappelijk onderzoek kunnen, net als bij langere 
bewaringg van gegevens of wetenschappelijk gebruik van patiëntengegevens door der-
den,, privacybelangen in het geding zijn die bescherming behoeven. Voorts is die be-
schermingg ook in het licht van de algemene privacywetgeving noodzakelijk. Verder 
komtt het de eenduidigheid van de regels inzake wetenschappelijk onderzoek met pa-
tiëntengegevenss ten goede wanneer iedere wetenschappelijk onderzoeker (dus ook een 
hulpverlenerr die met eigen patiëntengegevens wetenschappelijk onderzoek verricht) bij 
verzamelingg (en verwerking) van gegevens gebonden is aan een aantal voorwaarden. 
Vraagg is vervolgens welke waarborgen een regeling voor eigen onderzoek zou moeten 
omvatten.. Tot deze waarborgen zouden in ieder geval de hierboven genoemde waarbor-
genn van art. 23, tweede lid WBP moeten behoren. Maar dient de betrokken patiënt ook in 
beginsell  (uitdrukkelijke) toestemming te geven voor nader gebruik van zijn gegevens 
voorr eigen wetenschappelijk onderzoek (zoals de WBP in beginsel voorschrijft)? Het 
komtt mij voor dat eerst en vooral van belang is dat de betrokkene adequaat wordt geïn-

1311 Rechtstreeks bij de behandeling betrokken zijn medebehandelaars en vervanger(s) van de hulpverle-
ner.. Volgens De Graaf en Lameer behoren ook arts-assistenten tot die categorie, mits de verstrekking 
plaatsvindtt binnen een multidisciplinaire groep; De Graaf & Lameer 1991, p. 1225. 

1322 Volgens de evaluatoren van de WGBO wordt "het criterium van de rechtstreekse betrokkenheid 
(...)) in de praktijk ruim uitgelegd. Dit hangt deels samen met ontwikkelingen als diseasemanage-
ment,, multidisciplinaire aanpak, ketenzorg, transmurale zorg, enzovoorts, waardoor steeds meer 
personenn in meerdere of mindere mate bij de zorg betrokken worden en toegang kunnen hebben tot 
meerr informatie dat strikt uit hun taakomschrijving voortvloeit. Ook los hiervan blijken hulpverle-
nerss (voor onderzoeksdoeleinden) zich betrekkelijk gemakkelijk toegang te kunnen verschaffen tot 
dee patiëntengegevens van een afdeling of zelfs van de gehele instelling. Controle (fysiek, technisch, 
organisatorisch)) is niet altijd aanwezig c.q. toereikend". Dute e.a. 2000, p. 371. 

1333 Vgl. de Gedragscode Gezondheidsonderzoek die betrokkenen bij eigen wetenschappelijk onderzoek 
weliswaarr bescherming biedt via een geen-bezwaarsysteem (art. 2.11), doch in de toelichting op 
dezee regel bepaalt dat dit systeem "(...) in het algemeen op instellingsniveau [moet] worden vorm-
gegeven". . 

1344 In dezelfde zin Dute e.a. 2000, p. 370. 
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formeerdd over het wetenschappelijk gebruik van zijn gegevens door de hulpverlener. 
Daarnaastt moet de betrokkene - in het verlengde van zijn informatierecht - in ieder geval 
tegenn het gebruik van zijn gegevens voor eigen wetenschappelijk onderzoek bezwaar 
kunnenn maken.135 Een toestemmingssysteem kan in bijzondere omstandigheden 
aangewezenn zijn, bijvoorbeeld wanneer de hulpverlener direct identificerende gegevens 
off  erfelijkheidsgegevens (in combinatie met erfelijkheidsmateriaal) van zijn patiënten in 
eenn onderzoeksbestand opneemt.136 

5.4.35.4.3 Verzameling van gegevens door 'externe' wetenschappelijk onderzoekers 

Medisch-wetenschappelijkk onderzoek met gebruikmaking van dossiergegevens wordt 
voorr een belangrijk deel uitgevoerd door personen die geen bemoeienis hebben met de 
behandelingg van een patiënt. Allereerst rijst de vraag welke personen als zulke ('externe') 
onderzoekerss moeten worden aangemerkt. In ieder geval gaat het hier om wetenschap-
pelijkk onderzoekers die niet tevens hulpverlener zijn. Wetenschappelijk onderzoekers 
zijnn dan zonder meer te beschouwen als 'derden' of 'externe' wetenschappelijk onder-
zoekers.. De vraag is lastiger te beantwoorden indien onderzoekers tevens hulpverlener 
zijnn en binnen de instelling werken waar het onderzoek wordt uitgevoerd. Wanneer 
gegevenss worden uitgewisseld door hulpverleners van twee verschillende specialismen 
zall  van rechtstreekse betrokkenheid veelal geen sprake zijn, maar dit ligt anders binnen 
eenn groep van met elkaar samenwerkende beroepsbeoefenaren. In dat geval kan moeilijk 
zijnn vast te stellen in hoeverre sprake is van rechtstreekse betrokkenheid en derhalve van 
'eigen'' dan wel 'extern' wetenschappelijk onderzoek. Dit probleem kan overigens deels 
wordenn ondervangen door eigen wetenschappelijk onderzoek, zoals in de vorige para-
graaff  voorgesteld, tevens aan een wettelijke regime te onderwerpen. Niettemin blijf t het 
(onderr andere) met het oog op transparantie van gegevensverwerkingen voor research 
vann belang dat binnen instellingen duidelijk is wanneer sprake is van rechtstreekse be-
trokkenheidd dan wel doorbreking van het beroepsgeheim.137 Een belangrijk verschil is 
bijvoorbeeldd dat onderzoekers in eerstgenoemde situatie ten aanzien van de in het on-
derzoeksbestandd opgeslagen gegevens rechtstreeks zijn gebonden aan de regels van het 
medischh beroepsgeheim (zie ook paragraaf 5.6.1). 

Dee WGBO omvat in verband met verstrekking van gegevens aan 'externe' wetenschap-
pelijkk onderzoekers een expliciete regeling. Deze regeling wordt gevormd door art. 7: 457 
enn 458 BW. Deze bepalingen zijn te beschouwen als 'lex specialis' ten opzichte van de 
algemenee bepalingen in de WBP (art. 23, eerste lid, onder a, en tweede lid WBP).138 Kern 
vann deze regeling is dat het verzamelen van patiëntengegevens uit medische dossiers 
doorr (externe) wetenschappelijk onderzoekers in beginsel alleen geoorloofd is op basis 

1355 Zie ook Roscam Abbing 1992, p. 13; Gevers 1996a, p. 24-25. Een bezwaarregeling spoort met 
Aanbevelingg R (97) 5 van de Raad van Europa en het daarin neergelegde principe dat eventuele be-
zwarenn van de patiënt tegen gebruik van zijn gegevens voor eigen wetenschappelijk onderzoek be-
horenn te worden gerespecteerd. 

1366 In vergelijkbare zin Gevers die in verband met eigen wetenschappelijk onderzoek waarbij te 
verwachtenn is dat het onderzoek met patiëntengegevens (al dan niet in combinatie met analyse van 
lichaamsmateriaal)) voorspellende informatie oplevert een toestemmingssysteem bepleit; Gevers 
1996a,, p. 53. 

1377 Om een eenduidige uitleg van het begrip'rechtstreekse betrokkenheid' (op landelijke niveau) te 
bevorderenn zouden in (op wetenschappelijk onderzoek toegesneden) zelfregulering criteria kunnen 
wordenn ontwikkeld. 

1388 Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 126. 

194 4 



PrivacybeschermingPrivacybescherming in de onderzoekspraktijk 

vann (voorafgaande, gerichte en vrije) toestemming van betrokken patiënten (art. 7: 457 
BW).. Om het onderzoek niet onevenredig te belemmeren is in de WGBO ruimte gecre-
ëerdd om in bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden van het toe-
stemmingsvereistee af te wijken (art. 7: 458 BW). Voor een uitvoerige beschrijving van 
dezee regeling (en haar voorgeschiedenis) zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.4.4. 

Inn deze paragraaf zal worden ingegaan op de artikelen 7: 457 en 458 BW en de proble-
menn die zich bij toepassing van deze artikelen in de praktijk (kunnen) voordoen. Zoals 
aangegevenn in paragraaf 5.2.2 is men bij verzameling en verdere verwerking van niet-
herleidbaree patiëntengegevens voor wetenschappelijk onderzoek (in de zin van de WBP) 
niett aan algemene en bijzondere privacyregels, waaronder de in deze paragraaf te be-
handelenn WGBO-regeling, gebonden; voor veel wetenschappelijk onderzoek is de ver-
zamelingg van persoonsgegevens niettemin onontbeerlijk.139 Overigens vinden artsen en 
onderzoekerss de vraag of gegevens al dan niet herleidbaar zijn in de zin van de privacy-
wetgevingg een lastig punt en bestaat hierover tamelijk veel onduidelijkheid en verschil 
vann inzicht, zo blijkt uit het evaluatieonderzoek inzake de WGBO.140 

Hieronderr zal eerst op het in art. 7: 457 BW neergelegde toestemmingsvereiste (a) wor-
denn ingegaan, vervolgens op de in art. 458, eerste lid neergelegde uitzonderingen op het 
toestemmingsvereistee (b) en ten slotte op de voorwaarden die gelden wanneer een be-
roepp op deze uitzonderingen worden gedaan (c). 

aa Het toestemmingsvereiste (art 7:457 lid 1 BW) 

Dee regel dat voorafgaande aan gegevensverstrekking toestemming van de patiënt moet 
zijnn verkregen, vloeit voort uit de geheimhoudingsplicht van de hulpverlener, neerge-
legdd in art. 7: 457 BW (zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.4.1). Kent de WGBO niet de eis van 
schriftelijkee toestemming, voor veronderstelde toestemming is bij verstrekking van 
gegevenss voor wetenschappelijk onderzoek geen ruimte. Maar is eenmaal uitdrukkelijke 
toestemmingg van de betrokkene verkregen, dan staat aan het wetenschappelijk gebruik 
vann patiëntengegevens in principe niets meer in de weg. Omdat de toestemmingsrege-
ling,, zoals hieronder nog zal blijken, nogal wat kwetsbare punten kent, kan men zich 
afvragenn of deze voorwaarde - als allesomvattende rechtswaarborg - de betrokkene wel 
voldoendee in zijn belangen beschermt (zie ook hoofdstuk 6, paragraaf 6.3). 

Dee betrokkene dient, alvorens zijn toestemming wordt gevraagd, over de voorgenomen 
verstrekkingg te worden geïnformeerd. Dit laatste zal in de praktijk van het medisch-we-
tenschappelijkk onderzoek niet altijd mogelijk zijn (betrokkene is overleden of onvind-
baar;; het gaat om zeer grote aantallen betrokkenen). Daarom is door de wetgever voor-
zienn in de hierna te bespreken uitzonderingen op het toestemmingsvereiste. 
Eenn ander punt is welke informatie aan betrokkenen moet worden verstrekt. De rege-
ringg meent dat voldoende informatie is gegeven wanneer de betrokkene weet wat hij in 

1399 Zoals bijv. longitudinale studies naar de incidentie van kanker, chronische aandoeningen e.d.. Zie 
bijv.. ook explanatory memorandum, par. 6 Aanbeveling R (83) 10: "Personal data frequently play an 
important,, if not vital, role in research". 

1400 Dute e.a. 2000, p. 329-330 en 371-372. 
1411 Dit staat er niet aan in de weg om in bijzondere situaties (zoals bij verstrekking van genetische gege-

venss en/of direct herleidbare gegevens) de toestemming schriftelijk vast te leggen; in deze in ook de 
toelichtingg op (art. 4.1 van) de Gedragscode Gezondheidsonderzoek. 
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redelijkheidd kan verwachten indien hij toestemming geeft voor gebruik van zijn gege-
venss voor wetenschappelijk onderzoek.142 Belangrijke elementen zijn aard, inhoud en 
doell  van het onderzoek, het belang daarvan en de te verwachten periode van onder-
zoek.. In de praktijk van gegevensverstrekking is de omvang van de informatieplicht, 
ondankss uitwerking ervan in de Gedragscode Gezondheidsonderzoek, niet altijd even 
duidelijk,, aldus het evaluatierapport inzake de WGBO.144 Een mogelijke verklaring hier-
voorr is dat artsen nog onvoldoende op de hoogte zijn van het bestaan van de Gedragsco-
de. . 
Eenn ander punt is dat de te verstrekken informatie - wil sprake zijn van een rechtsgel-
digee toestemming - voldoende specifiek moet zijn. Zoals aangegeven in hoofdstuk 4 
(paragraaff  4.4.4.) is een zeer globale, onbepaalde toestemmingsvraag voor gebruik van 
gegevenss voor wetenschappelijk onderzoek (als ware het een blanco volmacht) bij aan-
vangg van een behandeling onvoldoende. Een belangrijke voorwaarde voor een rechts-
geldigee toestemming is dat zij voldoende gericht is. Er zijn binnen het medisch-weten-
schappelijkk onderzoek evenwel situaties denkbaar, zoals bij het aanleggen van onder-
zoeksregistratiess zonder dat specifieke onderzoeksprojecten bekend zijn, waarin aan 
patiëntenn slechts algemene informatie kan worden gegeven. Dergelijke praktijken staan, 
zoalss zojuist aangegeven, op gespannen met het toestemmingsvereiste zoals neergelegd 
inn art. 7:457 BW. 
Al ss knelpunt bij het (vragen van toestemming en) verstrekken van informatie wordt 
ookk wel naar voren gebracht de potentiële schade die aan mensen wordt toegebracht 
doorr hen (mogelijk na lange tijd) met hun ziekte(geschiedenis) te confronteren.145 Dit 
roeptt de vraag op of de informatieplicht in conflict kan komen met de verantwoorde-
lijkheidd ('therapeutische exceptie') van de hulpverlener in uitzonderlijke situaties 
bepaaldee informatie achter te houden indien daarmee kennelijk ernstig nadeel voor de 
patiëntt kan worden voorkomen? Deze vraag geldt ook de situatie dat een hulpverle-
nerr in het kader van 'eigen' wetenschappelijk onderzoek gegevens van zijn patiënten 
verzameltt of extra gegevens via ondervraging of observatie in het kader van weten-
schappelijkk onderzoek vastlegt. De 'therapeutische exceptie' is echter bedoeld voor 
hett - tijdelijk en in uitzonderlijke gevallen - achtergehouden van informatie die 
schadee kan toebrengen aan de patiënt.146147 De regering geeft als voorbeeld de situatie 
waarinn het meedelen van een zeer ongunstige prognose aan een patiënt die in een 
labielee psychische toestand verkeert, zou kunnen leiden tot een ernstige crisis bij die 
patiënt,, resulterend in een poging tot zelfdoding.148 Beroept een patiënt zich op zijn 
inzagerechtt (een zelfstandig, los van de behandeling staand privacyrecht), dan is voor 

1422 Kamerstukken II1992/93,21 561, nr. 15, p. 9. 
1433 Zie ook de Gedragscode Gezondheidsonderzoek die op dit punt nadere invulling geeft aan de 

WGBOO en waarin nog een aantal nuttige elementen wordt genoemd waarover betrokkene moet 
wordenn geïnformeerd (art. 4.1) zoals dat het onderzoek niet kan worden uitgevoerd met anonieme 
gegevenss (en de reden waarom dit niet kan), dat de behandelend arts wil meewerken aan het voor-
genomenn onderzoek en dat de onderzoeker een onderzoeksprotocol hanteert dat kan worden inge-
zien. . 

1444 Dute e.a. 2000, p. 345. 
1455 Idem. 
1466 Leenen 2000, p. 197-198; Hulst 1997, p. 47. 
1477 Dit komt ook tot uitdrukking in de omschrijving van de therapeutische exceptie in (art. 448, derde 

lidd van) de WGBO: "De hulpverlener mag de patiënt bedoelde inlichtingen slechts onthouden voor 
zoverr het verstrekken ervan kennelijk ernstig nadeel voor de patiënt zou opleveren. (...). De inlich-
tingenn worden de patiënt alsnog gegeven zodra bedoeld nadeel niet meer te duchten is. (...)". 

1488 Kamerstukken II1989/90,21 561, nr. 3, p. 30. 
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toepassingg van de therapeutische exceptie geen plaats. Volgens dezelfde lij n redene-
rend,, kan een recht op informatieverstrekking bij gebruik van gegevens voor weten-
schappelijkk onderzoek evenmin met een beroep op de therapeutische exceptie opzij 
wordenn gezet. Hierbij moet worden aangetekend dat er wel enige ruimte is om het 
informerenn (en vragen van toestemming) in het kader van gegevensverstrekking ten 
behoevee van wetenschappelijk onderzoek achterwege te laten, maar hiertoe biedt niet 
dee therapeutische exceptie doch één van de hierna te bespreken (in art. 7: 458 BW 
neergelegde)) uitzonderingen een grondslag. 
Kann een patiënt een eenmaal gegeven toestemming ook weer intrekken? Formeel ge-
sprokenn heeft deze daartoe het recht en zou hij daarover ook geïnformeerd moeten wor-
den.. Of degene om wiens gegevens het gaat ook kan bewerkstelligen dat zijn gegevens 
wordenn verwijderd, is echter zeer de vraag. Alleen wanneer een onderzoeker de desbe-
treffendee gegevens nog niet heeft verwerkt tot geaggregeerde resultaten en/of beschikt 
overr direct tot die persoon te herleiden gegevens zal het intrekken van toestemming ook 
praktischee gevolgen hebben. Kan, wanneer vernietiging of verwijdering van gegevens 
vann een betrokkene die zijn toestemming intrekt nog wel mogelijk is, ook worden vol-
staann met anonirnisering van desbetreffende gegevens? Volgens de toelichting op de 
Gedragscodee Gezondheidsonderzoek is dat laatste een legitieme oplossing. Deze conclu-
siee volgt ook uit paragraaf 5.4.1 aangezien hierin het standpunt is ingenomen dat bewa-
ringg van patiëntengegevens in niet-herleidbare vorm te allen tijde is toegestaan. 
Enn ten slotte: het is niet de wetenschappelijk onderzoeker die de gegevens verzamelt, 
maarr de hulpverlener die - alvorens hij op het verzoek tot inzage of verstrekking van de 
benodigdee gegevens ingaat - de patiënt met de toestemmingsvraag behoort te benaderen 
enn derhalve ook informatie moet verschaffen (de onderzoeker die de gegevens nodig 
heeft,, kan hem daarbij uiteraard wel de nodige ondersteuning bieden). In die zin is de 
wetenschappelijkk onderzoeker grotendeels afhankelijk van de bereidwilligheid van de 
hulpverlenerr (in deze rol ook wel aangeduid als 'zaakwaarnemer') om aan onderzoek 
'meee te werken'. Problemen die in dit verband kunnen spelen zijn bijvoorbeeld dat per-
soonlijkee opvattingen van een hulpverlener over de doelstelling, de zinvolheid of de 
gevolgenn van een onderzoek ertoe kunnen leiden dat hij geen medewerking verleent;151 

ookk de omstandigheid dat het onderzoek niet op ethische aanvaardbaarheid is getoetst of 
mett direct herleidbare gegevens wordt uitgevoerd kan blijkens de evaluatie van de 
WGBOO voor hulpverleners aanleiding zijn geen medewerking aan een onderzoek te ver-
lenen.1522 De situatie dat hulpverleners betrokkenen om toestemming vragen, brengt overi-
genss weer een ander probleem met zich, namelijk dat patiënten aan wie toestemming 
wordtt gevraagd zich vanwege hun afhankelijkheidsrelatie niet voldoende vrij voelen 
verstrekkingg van hun gegevens voor onderzoek te weigeren (zie verder hoofdstuk 6, 
paragraaff  6.3.2). 

1499 Leenen 2000, p. 260. 
1500 Vgl. (bijv.) Frankrijk waarin de therapeutische exceptie wel een rechtsgrond biedt om in het kader 

vann medisch-wetenschappelijk onderzoek informatie achter te houden. In de Franse privacywet 
(Wett nr. 78/17 'relative a 1'informatique, aux fichiers et aux libertés') is in het hoofdstuk dat de ge-
automatiseerdee verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van medisch-wetenschappelijk on-
derzoekk regelt een dergelijke bepaling opgenomen: art. 40, vijfde lid hoofdstuk V bis, Wet nr. 78/17 
(toegevoegdd bij wet nr. 94-548 van 1 juli 1994, art. 1). 

1511 Vuijsje 1992, p. 73. 
1522 Dute e.a. 2000, p. 328-329. 

197 7 



HoofdstukHoofdstuk 5 

bb Situaties die afwijking van het toestemmingsvereiste rechtvaardigen (art. 7:458 lid 1 BW) 

Doorr onderzoekers in binnen- en buitenland wordt met een zekere regelmaat gewe-
zenn op het probleem dat belangrijk medisch-wetenschappelijk onderzoek (soms zelf 
ernstig)) wordt belemmerd indien onverkort aan toestemming (of 'informed consent') 
wordtt vastgehouden.1 Zo kan bijvoorbeeld een hoog weigeringspercentage onder (be-
paaldee categorieën) betrokkenen de validiteit van de onderzoeksresultaten aantasten. De 
uitzonderingsbepalingg leek aanvankelijk weinig ruimte te laten voor afwijking van het 
toestemrningsvereiste;; na een uitvoerige gedachtewisseling met de onderzoekswereld 
werdd vlak voor de parlementaire goedkeuring van de WGBO een ruimere uitzonde-
ringsbepalingg ingevoegd (zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.4.4). De vraag is of deze voldoen-
dee ruimte laat voor de uitvoering van medisch-wetenschappelijk onderzoek zonder aan 
adequatee bescherming van de privacy af te doen. 

Inn art. 7: 458, eerste lid BW worden twee situaties beschreven waarin de hulpverlener 
zonderr toesteinming van betrokkenen gegevens kan verstrekken aan onderzoekers: toe-
stemmingg is in redelijkheid niet mogelijk; en toestemming kan in redelijkheid niet wor-
denn verlangd, gelet op de aard en het doel van het onderzoek. In de eerste situatie moe-
tenn met betrekking tot de uitvoering van het onderzoek zodanige waarborgen worden 
getroffenn dat de persoonlijke levenssfeer niet onevenredig wordt geschaad. In de 
tweedee situatie moeten de gegevens alvorens verstrekking aan onderzoekers plaats-
vindt,, worden gecodeerd; dat dient herleiding tot individuele personen redelijkerwijs te 
voorkomen.. In beide situaties geldt bovendien een aantal bijkomende voorwaarden. 
Zoalss eerder aangegeven, is de hulpverlener die de gegevens voor onderzoek of statistiek 
verstrektt formeel verantwoordelijk voor juiste toepassing van de WGBO-bepalingen, 
waaronderr art. 7:458 BW. Niettemin speelt de onderzoeker bij concrete naleving van (de 
verschillendee onderdelen van) deze bepaling een belangrijke rol. 

Alvorenss op de in art. 458 neergelegde uitzonderingen en voorwaarden in te gaan, is 
eropp te wijzen dat uit de evaluatie van de WGBO naar voren is gekomen dat betrokken 
onderzoekerss deze ingewikkeld vinden en soms te restrictief.154 Er zijn uit dat onderzoek 
evenwell  geen berichten naar buiten gekomen dat wetenschappelijk onderzoek op struc-
turelee of onevenredige wijze wordt belemmerd.155 

HetHet vragen van toestemming is in redelijkheid niet mogelijk (art. 458 lid 1, onder a) 
Dezee eerste uitzonderingsgrond ziet op situaties waarin personen wier gegevens voor 
wetenschappelijkk onderzoek nodig zijn niet om toestemming kan worden gevraagd. Eerst 
enn vooral is zij bedoeld voor de situatie dat betrokken patiënten feitelijk onbereikbaar 
zijn,, bijvoorbeeld omdat ze zijn verhuisd of overleden.156 Een beroep op deze uitzonde-
ringg ligt in de rede indien hieraan een redelijke mspanning van de hulpverlener (tot bij-
voorbeeldd het achterhalen van het adres) is voorafgegaan. 

1533 Internationaal o.a.: Goodwin 1993; Wald & Law e.a. 1994; Melton 1997; Lowrance 2003, p. SI: 4-5. 
Nationaall  o.a.: Mastboom 1989; Vandenbroucke 1991a; Vandenbroucke 1991b; Strieker 1996; Knott-
neruss 1997, p. IV: 91-192; Vandenbroucke & Grobbee 1998, p. 1649; Armé 2000, p. 289. 

1544 Dute, Van der Koelen & Friele 2003, p. 100. 
1555 Dute e.a. 2000, p. 373. 
1566 Bij patiënten die zijn overleden is geen plaatsvervangende toestemming van de nabestaanden ver-

eist.. Uitgangspunt is dat na de dood de zwijgplicht van de arts blijf t gelden en dat nabestaanden de 
artss hiervan niet kunnen ontheffen. 
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Daarnaastt biedt deze uitzonderingsgrond ruimte voor situaties waarin wetenschappelijk 
onderzoekk vanwege de ernst van de aandoening van groot belang is, maar het vragen 
vann toestemming zo belastend kan zijn voor een patiënt, dat dientengevolge psychische 
schadee moet worden gevreesd.157 Voor de hulpverlener (die voornemens is de gegevens 
tee verstrekken) zal moeten vaststaan dat de patiënt onvoldoende in staat moet wor-
denn geacht om zijn belangen naar behoren te behartigen (in dit geval: het geven van 
toestemmingg voor het gebruik van zijn gegevens). In de visie van de regering mag dit 
niett te snel worden aangenomen.158 In dit licht rijst de vraag of art. 458, eerste lid onder a 
ruimtee laat voor de gang van zaken bij een studie naar het gebruik van humaan hypofy-
sairr groeihormoon en het optreden van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob. In deze studie 
werdd aan geen van de betrokkenen toestemming gevraagd om onrust bij hen te voorko-
men.1599 De onderzoekers voerden indertijd aan dat "het vroegtijdig bekendmaken van 
eenn dergelijk onderzoek tot grote onrust zou leiden op een tijdstip dat nog geen enkele 
geruststellingg kon worden geboden".160 Een dergelijke redenering zou echter in vele 
situatiess kunnen opgaan waardoor onderhavige uitzondering potentieel wel een heel 
ruimee betekenis krijgt. Men dient er in ieder geval voor te waken dat 'psychische schade' 
all  te gemakkelijk als grond voor afwijking van het toestemmingsvereiste wordt aange-
grepen.. Niet verenigbaar met de strekking van deze bepaling lijk t mij dat zij wordt ge-
bruiktt om gegevens van een bepaalde (patiënten)groep systematisch zonder hun toe-
stemmingg aan onderzoekers te verstrekken. Los van deze discussie lijk t het zinnig dat 
wordtt onderzocht in hoeverre patiënten in dergelijke situaties aan hun toestemmings-
rechtt willen vasthouden. 

Bijj  een gegevensverstrekking in deze eerste situatie geldt voorts dat met betrekking tot 
dee uitvoering van het onderzoek zodanige waarborgen zijn getroffen dat de persoon-
lijk ee levenssfeer niet onevenredig wordt geschaad. Hier valt vooral te denken aan 
maatregelenn met betrekking tot de toegang tot onderzoeksbestanden, verplichte ge-
heimhoudingg door onderzoekers en publicatie van de onderzoeksresultaten (deze 
kwestiess worden besproken in paragraaf 5.6). Deze verplichtingen rusten niet op de 
hulpverlener,, maar op de onderzoeker die de gegevens verzamelt en verwerkt. Ove-
rigenss draagt de hulpverlener wel een zekere verantwoordelijkheid voor de wijze 
waaropp onderzoekers met gegevens omgaan: hij zal moeten nagaan of een onderzoe-
kerr in adequate privacywaarborgen voorziet. Om hem in die taak tegemoet te komen, 
heeftt de Commissie Kordes voorgesteld een systeem van certificering van professio-
nelee onderzoekers en onderzoeksinstellingen in het leven te roepen.161 Contractuele 
afsprakenn met onderzoekers waarin onder meer is vastgelegd dat zij zich houden aan 
dee regels van de Gedragscode Gezondheidsonderzoek lijken in dit verband eveneens 
vann belang. 

HetHet vragen van toestemming kan in redelijkheid niet worden verlangd (art. 458 lid 1, onder b) 
Welkee ruimte biedt deze tweede uitzondering? Het criterium is dat toestemming niet 
kann worden verlangd in het licht van het bijzondere karakter van een bepaald onder-

1577 Art. 6.1 onder a Gedragscode Gezondheidsonderzoek reikt in verband met de inschatting van 
eventuelee psychische schade de volgende factoren aan: de aard/ernst van de aandoening en eventu-
elee overige omstandigheden; en de lengte van de periode tussen het moment dat het onderzoek zich 
aandientt en het laatste behandelcontact. 

1588 Kamerstukken II1992/93,21 561, nr. 15, p. 34-35. 
1599 Zie hierover Eggink & Brom 1997, p. 81-82. 
1600 Strieker & Rikken e.a. 1997, p. 98. 
1611 Commissie Kordes 1997, p. 29. 

199 9 



HoofdstukHoofdstuk 5 

zoek.. De regering noemt als voorbeeld dat zulke grote aantallen patiënten bij een on-
derzoekk zijn betrokken dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat inspanningen 
wordenn gedaan om al deze patiënten te bereiken of dat een onderzoek van zodanige 
aardd is dat het vragen van toestemming zou leiden tot selectieve respons en daarmee 
tott mogelijke vertekening van de onderzoeksresultaten.162 Ook is te denken aan het 
trekkenn van een steekproef uit een omvangrijke patiëntenpopulatie; het is dan on-
doenlijkk om alle personen van wie het dossier in het kader van een steekproeftrekking 
moett worden ingezien om toestemming te vragen.163 

Err zijn onderzoekers die van mening zijn dat het vragen van toestemming - omdat hier-
aann kosten en inspanningen zijn verbonden - in beginsel ieder onderzoek onmogelijk 
maakt.1644 Onderhavige uitzondering ziet echter - zo is ook de strekking van de toelichting 
vann de regering - op bijzondere, met een bepaald onderzoek verbonden omstandighe-
den,, zoals hele grote aantallen patiënten of mogelijk gevaar van selectieve respons en 
vertekeningg van onderzoeksresultaten. 

Voortss geldt in deze tweede uitzonderingssituatie dat de gegevens in zodanige vorm 
wordenn verstrekt dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs wordt voor-
komen.. De wetgever doelt met deze formulering op de verstrekking van zogenaamde 
gecodeerdegecodeerde gegevens (ook al komt dit begrip in de wettekst zelf niet voor). Blijkens de 
toelichtingg dienen maatregelen te worden genomen die tot gevolg hebben dat de on-
derzoekerr of het onderzoeksinstituut, behalve over de (gecodeerde) gegevens, niet 
tevenss over de sleutel beschikt waarmee tot directe herleiding kan worden overge-
gaan.1655 Hier is het primair de hulpverlener of een door deze ingeschakelde intermedi-
airee organisatie of 'trusted third party' die voor desbetreffende maatregelen zorg 
dientt te dragen. Zeker in dat laatste geval ligt het voor de hand dat tussen verstrekker 
(dee hulpverlener), intermediaire organisatie en ontvanger (de onderzoeker) een over-
eenkomstt wordt gesloten.166 

Hett is niet geheel duidelijk welke status de wetgever aan gecodeerde gegevens toe-
kent.1677 Enerzijds wordt in de toelichting op deze uitzonderingsgrond (neergelegd in 
dee vierde nota van wijziging) aangegeven dat gegevens "(...) ten aanzien waarvan in 
verbandd met hun mogelijke herleidbaarheid compenserende maatregelen zijn geno-
men""  in beginsel herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen in de zin van 
dee (toenmalige) Wet persoonsregistraties. Wanneer deze gegevens echter zodanig 
(lees:: irreversibel) zijn gecodeerd dat herleiding redelijkerwijs niet mogelijk is, is geen 
sprakee van persoonsgegevens en valt verstrekking van dergelijke gegevens buiten het 
bereikk van de privacywetgeving, waaronder ook de WGBO-bepalingen. Vervolgens 
steltt de regering dat de waarborgen die in het kader van gegevenscodering worden 

1622 Kamerstukken II1993/94,21 561, nr. 20, p. 3-4 (vierde nota van wijziging). 
1633 De hierna te bespreken voorwaarde dat de gegevens in zodanige vorm toegankelijk zijn dat de 

onderzoekerr hieruit niet de identiteit van de patiënt kan opmaken, lijk t in deze situatie echter pro-
blematisch. . 

1644 Zie bijv. Brutel de la Rivière & Giard 1991, p. 1051. 
1655 Kamerstukken II1993/94,21 561, nr. 20, p. 4. 
1666 Idem. In (art. 5.2 van) de Gedragscode Gezondheidsonderzoek is bepaald dat bij verstrekking van 

gecodeerdee gegevens steeds een schriftelijke overeenkomst tussen hulpverlener en onderzoeker 
wordtt gesloten. Hierin worden verplichtingen neergelegd van de hulpverlener (bijv. dat deze de ge-
vraagdee gegevens voorafgaande aan de verstrekking ontdoet van identificerende kenmerken en zo-
danigg codeert, dat de onderzoeker de verkregen gegevens redelijkerwijs niet tot individuen kan 
herleiden)) en de onderzoeker (bijv. dat deze met de verkregen gegevensbestanden geen handelin-
genn verricht om individuen alsnog te kunnen identificeren). 

1677 In dezelfde zin Callens 1995, p. 374. 
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getroffenn van zodanige aard dienen te zijn dat hierdoor "(...) de geanonimiseerde, 
dochh in beginsel in de zin van artikel 1 van de Wet persoonsregistraties herleidbare 
gegevenss wat betreft het feitelijk resultaat op één lij n kunnen worden gesteld met 
gegevenss die in de zin van de Wet persoonsregistraties niet herleidbaar zijn". Door 
dezee passages wordt de indruk gewekt dat herleidbaarheid in de zin van de algemene 
privacywetgevingg iets anders is dan herleidbaarheid in de zin van de WGBO. Ook de 
oorspronkelijkee Gedragscode Gezondheidsonderzoek uit 1995 weerspiegelt deze 
tweeslachtigheid.. In die code vormden gecodeerde gegevens een zogenaamde 'tus-
sencategorie'' waarop de algemene privacywetgeving doorgaans niet, maar de WGBO 
enn het medisch beroepsgeheim wel van toepassing zijn. In de huidige Gedragscode 
Gezondheidsonderzoekk (2004) is deze benadering (gelukkig) verlaten, maar wordt 
nogg steeds weinig duidelijkheid gegeven over de status van gecodeerde gegevens: 
"(...)) 'gecodeerde gegevens' [zijn] soms 'anoniem' en soms 'indirect identificerend'. 
Watt het geval is hangt mede af van de omstandigheden, zoals de middelen die de 
bezitterr ten dienste staan en de moeite die het kost om de gegevens tot een bepaalde 
natuurlijkee persoon te herleiden".168 

Datt de juridische status van gecodeerde gegevens onduidelijk is, heeft als belangrijk-
stee bezwaar dat zowel degenen die dit soort gegevens verwerken (hulpverleners en 
onderzoekers)) als degenen op wie die gegevens betrekking hebben (patiënten) in on-
zekerheidd verkeren over de toepasselijkheid van de privacywetgeving, waaronder de in 
dezee paragraaf besproken WGBO-bepalingen. Daarenboven bestaat het risico dat hulp-
verlenerss en onderzoekers in de praktijk te gemakkelijk zullen aannemen dat gecodeerde 
gegevenss geen persoonsgegevens (meer) zijn; dit kan voor hen immers belangrijke voor-
delenn opleveren, met name dat zij niet langer aan het - bij verstrekking van gegevens 
centraall  staande - toestemmingsvereiste gebonden zijn; zie verder hoofdstuk 6, paragraaf 
6.23. . 
Iss gegevenscodering in de praktijk van medisch-wetenschappelijk onderzoek steeds een 
mogelijkheid?? In veel situaties lijk t dit geen wezenlijke problemen op te leveren (waarbij 
menn zich wel kan afvragen of de codering ook wordt uitgevoerd conform de strekking 
vann art. 7: 458, eerste lid, onder b; wezenlijk is dat de onderzoeker of een van zijn mede-
werkerss geen direct identificerende gegevens van betrokkenen onder ogen krijgt). Uit de 
evaluatiee van de WGBO komt echter naar voren dat er situaties zijn waarin gegevensco-
dering,, voorafgaand aan de gegevensverstrekking, geen optie is omdat dit te tijdrovend 
iss of een onevenredige inspanning van de hulpverlener vergt. Onderzoekers zijn in dit 
opzichtt afhankelijk van de hulpverlener of instelling die over de relevante medische ge-
gevenss beschikt.169 Als concrete voorbeelden worden genoemd onderzoek waarbij eerst 
eenn steekproef moet worden getrokken (zie hiervoor), onderzoek waarbij de hulpverle-
nerr niet in staat is tot een verantwoorde gegevensselectie en de onderzoeker zelf een 
dossierr en/of operatie- en PA-verslagen zal moeten inzien en onderzoek waarin gege-
venss uit verschillende gegevensbronnen met elkaar in verband moeten worden ge-
bracht.1700 Het lijk t hier evenwel te gaan om een althans grotendeels technisch probleem 
datt met de ontwikkeling van nieuwe IT en de komst van het elektronisch patiëntendos-
sierr oplosbaar zou moeten zijn. 

1688 Toelichting Gedragscode Gezondheidsonderzoek 2004, p. 5. 
1699 Wanneer van gegevenscodering wordt afgezien, is een beroep op art. 7: 458 BW, eerste lid, onder b 

niett mogelijk. 
1700 Dute e.a.. 2000, p. 348-349 en p. 373; zie ook Coebergh 1994, p. 836. 
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cc Bijkomende voorwaarden bij afwijking van het toestemmingsvereiste (art. 7:458 lid 2 BW) 

Err geldt op grond van art. 7: 458, tweede lid BW een drietal bijkomende voorwaarden 
waaraann iedere gegevensverstrekking zonder toestemming van de betrokkene behoort te 
voldoen:: het onderzoek dient een algemeen belang; het onderzoek kan niet zonder de 
desbetreffendee gegevens worden uitgevoerd; en de betrokken patiënt heeft tegen een 
verstrekkingg niet uitdrukkelijk bezwaar gemaakt.171 

HetHet onderzoek dient een algemeen belang 
Eenn eerste voorwaarde is dat met (de verzameling van gegevens voor) het betreffende 
onderzoekk een algemeen belang wordt gediend. Probleem met betrekking tot het begrip 
'algemeenn belang' is dat het moeilijk objectief is te duiden.172 In zijn algemeenheid zal het 
moetenn gaan om bevordering en/of bescherming van de volksgezondheid. Bij onderzoek 
datt uitsluitend omwille van commerciële of industriële belangen of uit persoonlijk hob-
byismee plaatsvindt, is aan deze maatstaf niet voldaan.173 Maar dient al het wetenschappe-
lij kk onderzoek dat vermeerdering van kennis beoogt op het terrein van de volksgezond-
heidd een algemeen belang? Of dient onderzoek dat is gericht op medische diagnostiek en 
behandelingg eerder een algemeen belang dan beleidsgericht onderzoek (dat wil zeggen 
onderzoekk ten behoeve van planning, financiering en beleid op het terrein van de volks-
gezondheid)?? De regering heeft tijdens de parlementaire behandeling van de WGBO 
gesteldd dat met een onderzoek het algemeen belang voldoende is gediend indien "er een 
redelijkee mate van waarschijnlijkheid (...) [is] dat een groep van enige omvang daarbij 
eenn aanzienlijk voordeel kan hebben".174 In de literatuur is - ruim voor inwerkingtreding 
vann de WGBO - op het belang van nadere criteria gewezen,1 doch deze lijken niet tot 
ontwikkelingg gekomen.176 In de praktijk is men geneigd onderzoek snel in het algemeen 
belangg te achten.1 

HetHet onderzoek kan niet zonder desbetreffende gegevens worden uitgevoerd 
Eenn tweede vereiste houdt in dat onderzoekers de noodzaak van het gebruik van geco-
deerdee of direct identificerende gegevens moeten kunnen verantwoorden. Toetssteen 
dientt daarbij te zijn of het onderzoek niet op een wijze kan worden uitgevoerd waarbij de 
privacyy van degene wiens gegevens het betreft minder in het geding is, bijvoorbeeld 
doorr geanonimiseerde of gecodeerde gegevens te gebruiken.178 Onderhavige voorwaarde 
volgtt overigens ook uit de algemene privacywetgeving: verzameling (en verwerking) 
vann persoonsgegevens mag in het licht van de doelstelling van de gegevensverwerking 
niett bovenmatig zijn (art. 11, eerste lid WBP). Of deze voorwaarde in de onderzoeks-
praktijkk zorgvuldig wordt toegepast is moeilijk te zeggen. In het evaluatierapport van de 

1711 Een laatste bijkomende voorwaarde (die in deze paragraaf niet afzonderlijk wordt besproken) is dat 
iederee afwijking van het toestemmingsvereiste moet worden aangetekend in het medisch dossier 
(art.. 7: 458, derde lid). De evaluatoren van de WGBO konden overigens vanwege het ontbreken van 
betrouwbaree cijfers niet vaststellen in hoeverre deze verplichting in de praktijk wordt nageleefd. 
Dutee e.a. 2000, p. 367. 

1722 Roscam Abbing 1988, p. 110. 
1733 Leenen 2000, p. 266; Sluyters & Biesaart 1995, p. 117. 
1744 Kamerstukken II 1991 /92,21 561, nr. 11, p. 47. 
1755 Roscam Abbing 1988, p. 124-125. 
1766 Dute e.a. 2000, p. 367. 
1777 Idem. 
1788 Zie ook art. 2.4 Gedragscode Gezondheidsonderzoek waarin dit principe nader is uitgewerkt. 
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WGBOO wordt gesteld dat dit uitgangspunt voor onderzoekers dermate vanzelfsprekend 
iss dat het ook zonder wetsbepaling zou gelden.179 

DeDe betrokkene heeft tegen verstrekking geen uitdrukkelijk bezwaar gemaakt 
Eenn laatste voorwaarde is dat de betrokkene geen uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt 
tegenn verstrekking van zijn gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Een dergelijke 
wilsuitingg hoeft niet te worden gemotiveerd.180 Deze eis impliceert dat de patiënt in ieder 
gevall  adequate informatie moet hebben ontvangen over het voorgenomen gebruik van 
zijnn gegevens voor wetenschappelijk onderzoek en de mogelijkheid daartegen bezwaar 
tee maken. Ook al rust onderhavige informatieplicht formeel niet op de onderzoeker, 
maarr op de beroepsbeoefenaar of instelling die te maken krijgt met verzoeken om gege-
vensverstrekking,, zij zullen - net als bij naleving van het toestemmingsvereiste - een be-
langrijkee ondersteunende rol kunnen spelen. 
Welkee informatie moet aan patiënten worden verstrekt en dient deze geïndividualiseerd 
tee zijn? De Gedragscode Gezondheidsonderzoek gaat uit van het verstrekken van alge-
menee informatie (bijvoorbeeld neergelegd in een schriftelijke informatiefolder) aan iedere 
patiëntt die met de hulpverlening binnen een instelling in aanraking komt (art. 2.7). Pati-
ëntenn moeten worden geïnformeerd over het feit dat de instelling of beroepsbeoefenaar 
naastt patiëntenbehandeling ook andere taken heeft, zoals wetenschappelijk onderzoek, 
datt voor het verrichten van die taken patiëntengegevens worden gebruikt, dat de patiënt 
dee mogelijkheid heeft tegen het gebruik van zijn gegevens voor medisch-wetenschappe-
lij kk onderzoek bezwaar te maken en dat bij de beroepsbeoefenaar of binnen de instelling 
inlichtingenn kunnen worden verkregen over het maken van bezwaar. Terwijl de ge-
dragscodee uitgaat van algemene informatie aan alle patiënten, lijk t in de praktijk ook 
sprakee van individuele informatieverstrekking door hulpverleners.181 Dit roept de vraag 
opp wat de wetgever bij het formuleren van onderhavige voorwaarde voor ogen heeft 
gestaan.. De regering lijk t met haar summiere toelichting op deze voorwaarde, namelijk 
datt maatregelen moeten worden getroffen teneinde betrokkenen in kennis te stellen van 
hunn bezwaarmogelijkheid,182 in ieder geval ruimte te laten voor de wijze van 
informatieverstrekkingg zoals voorgeschreven door de Gedragscode Gezondheidsonder-
zoek.. Bij een geïndividualiseerde informatieverstrekking zou een bezwaarmogelijkheid 
overigenss ook dicht bij (de vormgeving van) een toesternmingsrecht uitkomen waardoor 
dee via art. 458 gecreëerde ruimte voor de uitvoering van het onderzoek grotendeels ver-
lorenn zou gaan. 

dd Kegels met betrekking tot wilsonbekwamen 

Hoee moeten de artikelen 7: 457 en 458 BW worden toegepast indien betrokkenen wilson-
bekwaamm zijn? Voor minderjarigen beneden de twaalf jaar geldt dat de ouders of voogd 
dee uit de behandelingsovereenkomst voortvloeiende rechten (en plichten) uitoefenen, 
waaronderr het geven van (geïnformeerde) toestemming of het maken van bezwaar in 
verbandd met het verstrekken van gegevens van hun kind voor wetenschappelijk onder-
zoekk (zodra de betrokken minderjarige beslissingsbevoegd is, kan deze - voor zover 
technischh mogelijk - alsnog zijn toestemming intrekken of bezwaar maken). Vanaf twaalf 
jaarr hebben minderjarigen een zelfstandig recht op geheimhouding en kunnen zij de uit 

1799 Dute e.a. 2000, p. 367. 
1800 Kamerstukken II1991 /92,21 561, nr. 20, p. 4. 
1811 Dute e.a. 2000, p. 369. 
1822 Kamerstukken II1991/92,21 561, nr. 20, p. 5. 
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dee artikelen 457 en 458 voortvloeiende aanspraken zelfstandig uitoefenen, mits zij als 
wilsbekwaamm kunnen worden beschouwd (zie hierna). Voor het verstrekken van infor-
matiee aan wetenschappelijk onderzoekers is met andere woorden louter hun toestem-
mingg vereist.183 Biedt deze regeling voldoende waarborgen of zou - net als bij medische 
behandelingbehandeling van minderjarigen in de leeftijdscategorie van twaalf tot zestien jaar (art. 7: 
450,, tweede lid BW) - naast toestemming van de minderjarige ook toestemming van zijn 
ouderss moeten gelden? Voor dat laatste valt wat te zeggen, mede gelet op het feit dat ook 
dee WMO voor deelname van deze categorie minderjarigen aan wetenschappelijk onder-
zoekk een dubbele toesternmingsregeling kent. 
Indienn een patiënt twaalf jaar of ouder is, maar niet in staat kan worden geacht om over 
verstrekkingg van zijn gegevens aan derden te beslissen,184 moet toestemming worden 
gevraagdd aan de wettelijk vertegenwoordiger. Volgens de WGBO is de door de rechter 
benoemdee vertegenwoordiger (curator of mentor) de eerste die voor deze taak in aan-
merkingg komt; bij afwezigheid van een benoemde vertegenwoordiger moet worden 
onderzochtt op de betrokkene zelf ten tijde van bekwaamheid - via een schriftelijke 
machtigingg - een vertegenwoordiger heeft aangewezen. Indien ook deze persoon ont-
breektt of niet wenst op te treden, komen de echtgenoot of 'levensgezel' en, in laatste in-
stantie,, de familie (ouder(s), kind, broer of zus) als vertegenwoordigers in beeld (art. 7: 
465,, derde lid BW). De persoon die de belangen van de wilsonbekwame patiënt behar-
tigt,, dient de zorg van een 'goed vertegenwoordiger' te betrachten, onder andere door de 
betrokkenee zoveel mogelijk bij de vervulling van zijn taak te betrekken. 
Dee artikelen 457 en 458 omvatten geen bijzondere (materiële) normen voor het verstrek-
kenn van gegevens van wilsonbekwamen zoals bijvoorbeeld in (art. 4 van) de WMO zijn 
neergelegd.11 Wel geldt bij afwijking van het toestemmingsvereiste het algemene vereiste 
datt de gegevens - dus ook gegevens van wilsonbekwamen - voor het onderzoek nood-
zakelijkk moeten zijn. Een strikte regeling, zoals die in de WMO is vervat, lijk t hier van-
wegee het ontbreken van vergelijkbare risico's in de sfeer van de lichamelijke en geeste-
lijk ee integriteit, niet nodig. Verder lijk t het mij gewenst dat ook bij verstrekking van 
patiëntengegevenss uit medische dossiers op basis van toestemming (art. 457) geldt dat 
alleenn gegevens van wilsonbekwamen beschikbaar worden gesteld indien dat voor 
hett betreffende onderzoek noodzakelijk is (zie verder hoofdstuk 6, paragraaf 6.4 en 
6.6.1). . 

1833 Kalkman-Bogerd 1995, p. 53. Op basis van art. 5 WBP mogen minderjarigen overigens pas vanaf 
zestienn jaar zelfstandig beslissen. 

1844 Het lijk t mij dat kinderen van twaalf of dertien jaar vaak nog niet bekwaam zijn om een dergelijke 
beslissingg te nemen. Formele vereisten om onbekwaamheid vast te stellen ontbreken in de WGBO. 
Dee bekwaamheidsvraag kan volgens Van Veen worden beantwoord door na te gaan of de betrok-
kenee "in staat is om de op zijn bevattingsvermogen afgestemde informatie te begrijpen naar de mate die voor 
dede aard en reikwijdte van de aan de orde zijnde beslissing noodzakelijk is en op basis daarvan een eigen be-
sluitt te nemen". Het in cursief weergegeven onderdeel is ontleend aan de definitie van een werk-
groep,, ingesteld om voor de praktijk een handreiking voor de beoordeling van onbekwaamheid op 
tee stellen; Van Veen 1995, p. 35-36. 

1855 Zie ook principe 5.5 Aanbevelingen R (97) 5 inzake bescherming van medische gegevens en principe 
6.33 Aanbeveling R (97) 18 inzake statistisch gebruik van persoonsgegevens die bepalen dat met de 
wensenn van wilsonbekwame personen die toch over (enig) bevattingsvermogen beschikken en 
dientengevolgee geïnformeerd moeten worden, rekening moet worden gehouden. 

1866 Art. 4 WMO stelt strengere eisen aan onderzoek met wilsonbekwamen: niet-therapeutisch onder-
zoekk mag alleen met deze groep worden uitgevoerd indien de risico's verwaarloosbaar en de be-
zwarenn minimaal zijn. 
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5.55 Secundaire gegevensverzameling: overige registraties als 
informatiebro n n 

Niett alleen medisch dossiers, maar ook andere registraties kunnen een bruikbare gege-
vensbronn zijn voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. Zo werd in paragraaf 53.1 al 
gewezenn op de GBA vanwege de daarin opgenomen etnische gegevens. Daarnaast zijn er 
landelijkee of regionale registraties met diagnostische, epidemiologische of andere medi-
schee gegevens die (inmiddels) louter een wetenschappelijke en/of beleidsdoelstelling 
dienen.. Bij de inrichting van dergelijke bestanden zijn veelal zogenaamde registrerende 
instellingenn betrokken, zoals het CBS, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM),, het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL) en 
Prismant.. Voorts kunnen medische gegevens die zijn verzameld in het kader van een 
arbeids-- of verzekeringsrelatie (en voor die doeleinden in medische registraties worden 
bewaard)) een potentiële informatiebron zijn voor wetenschappelijk onderzoek. 
InIn deze paragraaf staan de regels die gelden voor verzameling van persoonsgegevens uit 
zojuistt genoemde bronnen centraal. 

5.5.15.5.1 Verzameling van gegevens uit registraties met (voormalige) hulpverlenings-
gegevens gegevens 

Eenn deel van in het kader van de hulpverlening verzamelde gegevens belandt in regi-
stratiess die louter wetenschappelijke of statistische doeleinden dienen. De hierbij be-
trokkenn registrerende instellingen zijn hetzij op landelijk niveau georganiseerd, zoals 
hett CBS, de Nederlandse Kankerregistratie en Prismant (houder van meer dan hon-
derdd registraties), hetzij op regionaal niveau. Enkele belangrijke landelijke/ regionale 
registratiess zijn: 

doodsoorzakenregisterr van het CBS; 

Landelijkk Informatienetwerk van Huisartsen van het NIVEL; 

Landelijkee Medische Registratie, Landelijke Verloskundige Registratie, Landelijke 
Ambulantee Zorg Registratie en de Klinische Fysiotherapie Registratie van Prismant; 
Registratienett huisartsenpraktijken Limburg van de Universiteit van Maastricht; 
Nederlandsee Kankerregistratie. 

Hett aanleggen van dergelijke registraties wordt beheerst door de in de vorige para-
graaff  beschreven regels (secundaire gegevensverzameling; paragraaf 5.4).1 Welke 
regelss vormen het kader voor het verstrekken van gegevens uit deze registraties ('se-
cundairee registraties') voor wetenschappelijke doeleinden? Prealabele vraag is in hoe-
verree het medisch beroepsgeheim en de daarmee verband houdende WGBOregels op 
dergelijkee registraties van toepassing zijn. Zoals aangegeven in hoofdstuk 4, paragraaf 
4.4.11 strekt de zwijgplicht van de hulpverlener zich uit tot alle - de patiënt betreffende 
-- informatie die de hulpverlener in diens beroepsmatige relatie met de patiënt is toe-
vertrouwdd dan wel tijdens de behandelingsrelatie ter kennis is gekomen. Indien pa-
tiëntengegevenss worden opgenomen in aparte (voor bijvoorbeeld research bestemde) 

1877 Prismant verzamelt, registreert en verleent toegang tot gegevens, maar verricht zelf geen 
wetenschappelijkk onderzoek (zoals bijv. het RIVM). 

1888 Het aanleggen van een registratie hoeft niet noodzakelijkerwijs een verstrekking van gegevens aan 
derdenn te betekenen. Zo kan een hulpverlener onder hem rustende patiëntengegevens (die niet lan-
gerr noodzakelijk zijn voor de hulpverlening) bewaren voor wetenschappelijk onderzoek en statis-
tiek. . 
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registratiess en daarmee hun oorspronkelijke functie (zorgverlening) verliezen, zullen 
medischh beroepsgeheim en verschoningsrecht geen rechtstreekse werking meer heb-
ben.. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de voor de registratie verantwoordelijke 
instellingg (of onderzoeker die gegevens uit zo'n registratie ontvangt) zich tegenover 
politiee of justitie niet meer op een verschoningsrecht kan beroepen (zie ook paragraaf 
5.6.1).. Dit neemt niet weg dat het medisch beroepsgeheim met betrekking tot de in 
dezee registraties opgeslagen (vroegere hulpverlenings)gegevens wel een zekere 
doorwerkingg heeft. Zoals reeds aangegeven heeft de hulpverlener zich niet alleen 
zelff  te houden aan de regels van het medisch beroepsgeheim, doch draagt hij ook een 
zekeree verantwoordelijkheid voor de wijze waarop de ontvanger (zoals een registre-
rendee instelling) met de gegevens omgaat. Dit laatste komt hierop neer dat de hulp-
verlenerr erop moet kunnen vertrouwen dat de door hem verstrekte gegevens zorg-
vuldigg en vertrouwelijk worden behandeld; contractuele afspraken met een registra-
tiehouderr en gebondenheid aan een gedragscode kunnen hierbij een belangrijke rol 
vervullen. . 
Nuu verzameling van gegevens uit secundaire registraties niet rechtstreeks door de 
regelss van het medisch beroepsgeheim en de WGBO wordt beheerst, vormt art. 23 
WBPP (of een bijzondere regeling zie hierna) het wettelijk kader.190 De WBP houdt, net 
alss de WGBO, rekening met de noden van wetenschap en statistiek door ruimte te 
latenn voor verwerking van gevoelige gegevens voor wetenschappelijk onderzoek 
zonderr uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene (art. 23, tweede lid; zie para-
graaff  5.2.3). Aangezien art. 23 WBP grotendeels overeenstemt met de hiervoor be-
sprokenn WGBO-regeling zullen de in de praktijk opkomende vragen rond toepassing 
vann die regels grotendeels parallel lopen (zijn de gegevens nog herleidbaar? wanneer 
dientt een onderzoek een algemeen belang? et cetera). 

HetHet door het CBS beheerde doodsoorzaken register 
Hett verzamelen van gegevens uit door het CBS aangelegde databestanden, waaron-
derr het doodsoorzakenregister, wordt beheerst door een apart wettelijk regime dat is 
neergelegdd in de Wet CBS (zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.6). Uit hoofde van deze wet 
rustt op medewerkers van het CBS een geheimhoudingsplicht: CBS-registraties zijn 
hierdoorr in beginsel niet toegankelijk voor derden. In het belang van wetenschappe-
lij kk onderzoek zijn niettemin in de Wet CBS bepalingen opgenomen die verstrekking 
vann gegevens uit deze registraties voor dit doel mogelijk maken. De uit deze bepalin-
genn af te leiden hoofdregel is dat gegevens aan onderzoeksinstellingen of -afdelin-
gen1911 mogen worden geleverd indien die verstrekking daadwerkelijk plaatsvindt ten 
behoevee van wetenschappelijke of statistische doeleinden en voldoende maatregelen 
zijnzijn getroffen om te voorkomen dat gegevens voor andere dan die doeleinden worden 
gebruikt.. In het kader van zo'n verstrekking wordt standaard een overeenkomst ge-
slotenn met de afnemer van de gegevens, waarin deze en andere condities (zoals be-
veiligingg van de bestanden, het verbod de gegevens aan derden te verstrekken en aan 
anderee bestanden te koppelen) worden vastgelegd. Tevens wordt daarin afgesproken 

1899 Gevers 2000, p. 313. 
1900 Het maakt daarbij geen verschil of de onderzoekers die de gegevens verzamelen 'extern' zijn (zoals 

eenn onderzoeksbureau of -afdeling van een universiteit) of tot de organisatie van de registrerende 
instellingg behoren. In het laatste geval geldt art. 23 evenwel niet rechtstreeks, maar via art. 9, derde 
lidd WBP; zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.4. 

1911 Betwijfeld moet worden of ook een individueel opererende wetenschappelijk onderzoeker in 
aanmerkingg kan komen voor een gegevensverstrekking. 
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datt bij publicatie van de resultaten een concept (ter controle op herleidbaarheid) aan 
hett CBS wordt voorgelegd. 
Zoo beschouwd lijk t de regeling voor verstrekking van gegevens uit de CBS-bestanden 
vanuitt onderzoeksperspectief wel acceptabel. Niettemin werden vanuit de onder-
zoekswereldd in de loop der jaren bezwaren geuit tegen het - op basis van deze wette-
lijk ee bepalingen - door het CBS gevoerde verstrekkingenbeleid.192 Die bezwaren richt-
tenn zich vooral op het feit dat het CBS de gevraagde gegevens alleen in niet-herleid-
baree vorm zou verstrekken en/of onder strenge leveringscondities.193 Daarbij ging het 
dee onderzoekers veelal om het door het CBS beheerde doodsoorzakenregister; derge-
lijk ee gegevens zijn voor bestudering van lange termijn effecten van behandelingen en 
ziektenn van groot belang.194 Voorts werden ook niet-wettelijke belemmeringen ge-
meld,, zoals de door het CBS berekende kosten voor de levering van gegevensbestan-
den.1955 Genoemde problemen moesten worden ondervangen door een (in 1994 russen 
NWOO en het CBS gesloten) overeenkomst die de beschikbaarheid van microdatabe-
standenn voor wetenschappelijk en statistisch onderzoek regelt. Sindsdien betaalt 
NWOO het CBS jaarlijks een vast bedrag voor de beschikbaarstelling van nieuwe jaar-
gangenn van (tenminste acht) overigens niet te zeer Verminkte' microdatabestanden, 
diee door het CBS thans op CD-ROM worden aangeleverd.196 Voor de praktische 
uitvoeringg van de overeenkomst werd door NWO het Wetenschappelijk Statistisch 
Agentschapp (WSA) ingesteld, dat tussen het CBS (en inmiddels ook andere data-aan-
bieders)) en de onderzoekers een intermediaire rol vervult.197 

Uitt in 2003 in de pers verschenen berichten bleek evenwel dat de problemen rond de 
toegangg tot het door het CBS beheerde doodsoorzakenregister nog altijd niet waren 
opgelost.. Het CBS zou niet dan na moeizame en langdurige onderhandelingen en 
tegenn forse tarieven tot levering van gegevens uit dit register overgaan. Hierdoor zou 
belangrijkk onderzoek zoals bijvoorbeeld studies naar de relatie tussen voeding en 
kankerr of het effect van screening op kanker aanzienlijke vertragingen oplopen; deel-
namee aan internationaal onderzoek zou hierdoor ook worden bemoeilijkt.198 Deze 
problemenn vormden aanleiding een nieuw artikel in de Wet CBS op te nemen, dat 
specifiekk de verstrekking van gegevens uit het doodsoorzakenregister voor weten-
schappelijkk onderzoek regelt: art. 42a (zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.4.5). Op basis van 
dezee bepaling kunnen gegevens over doodsoorzaken op individueel niveau aan on-
derzoeksinstellingenn worden geleverd indien de desbetreffende personen reeds in een 
wetenschappelijkk onderzoek waren betrokken en met een zodanige verstrekking heb-
benn ingestemd. Wanneer van die instemming geen sprake is, kan een verzoek om 
gegevensleveringg worden ingewilligd onder voorwaarden die grotendeels overeen-
komenn met de condities zoals neergelegd in art. 7: 458, tweede lid BW (niet is geble-
kenn dat de betrokkene bij leven bezwaar heeft gemaakt tegen het verwerken van diens 

1922 Was het uitgangspunt van het CBS tot begin jaren zeventig een probleemloze toegang tot 
databestandenn voor wetenschappelijk onderzoek, sinds de volkstelling van 1971 en de hierdoor ver-
oorzaaktee onrust onder de bevolking is het verstrekkingenbeleid van het CBS aanzienlijk aange-
scherpt;; Arts 2003, p. 50. 

1933 Holvast 1996, p. 4. 
1944 Vandenbroucke 1989, p. 2113; Coebergh 1994, p. 836. 
1955 Dronkers 1986, p. 11; KNAW / SWR 1986, p. 3; De Guchteneire & Timmermans 1990, p. 7. 
1966 Overigens zijn sommige onderzoekers nog steeds kritisch over de kwaliteit van de via het WSA 

geleverdee gegevensbestanden; bijv. Ganzeboom 1997. 
1977 De doelstelling van het WSA is de toegankelijkheid en beschikbaarheid van databestanden te 

verbeteren.. Zie bijv. WSA 1999, p. 1-1. 
1988 Van den Broek 2003; Algra 2003. 

207 7 



HoofdstukHoofdstuk 5 

persoonsgegevenss voor wetenschappelijk onderzoek, het onderzoek dient een alge-
meenn belang en dergelijke; zie paragraaf 5.4.3 sub c). 
Zonderr af te willen doen aan de strekking van deze bepaling (de wetenschapsbeoefe-
ningg niet onevenredig belemmeren) kunnen enige kanttekeningen worden geplaatst. 
Inn de eerste plaats zal toepassing van de voorgestelde toestenuningsregeling allerlei 
praktischee problemen oproepen. Zullen artsen inderdaad toestemming vragen aan 
patiëntenn (niet alleen voor het gebruik van hun gegevens voor een bepaald weten-
schappelijkk onderzoek maar ook) voor de verstrekking van hun doodsoorzaak na 
overlijden?? Moet een dergelijke toestemming schriftelijk worden gegeven, of is een 
mondelingee toestemming voldoende? Is een algemene toestemming voor gebruik na 
overlijdenn van medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek verenigbaar met 
dee vereisten die in de WBP aan toestemming worden gesteld? Ook de situaties waarin 
vann het toestemmingsvereiste kan worden afgeweken vragen op zijn minst om nadere 
toelichting. . 
Daarenbovenn rijst de vraag of het nieuwe art. 42a Wet CBS voldoende tegemoet komt 
aann de door de onderzoekswereld naar voren gebrachte problemen. Het CBS heeft 
immerss op basis van de huidige wet steeds de mogelijkheid gehad in afwijking van 
zijnn geheimhoudingsplicht gegevens aan onderzoeksinstellingen te verstrekken, en 
daarbijj  nadere privacy- en zorgvuldigheidseisen te stellen teneinde niet in conflict te 
komenn met uit het medisch beroepsgeheim voortvloeiende verplichtingen of afspra-
kenn met respondenten. Het CBS gaat met deze mogelijkheid kennelijk zo omzichtig 
omm dat men zich moet afvragen of er, afgezien van een motiveringsplicht, tegen een 
doorr het CBS (in casu de directeur-generaal) genomen negatieve beslissing niet de mo-
gelijkheidd van beroep zou moeten openstaan bij de verantwoordelijke minister. De 
inn art. 42a, vijfde lid opgenomen opdracht tot vaststelling van een uitvoeringsregeling 
biedtt ruimte hierin te voorzien. 

5.5.25.5.2 Verzameling van gegevens uit buiten de hulpverlening aangelegde medische 
registraties registraties 

Welkee regels gelden voor het verzamelen van medische gegevens uit buiten de reguliere 
hulpverleningg tot stand gekomen geneeskundige registraties? Zoals eerder in dit 
hoofdstukk (zie paragraaf 5.2.2) aangegeven heeft de wetgever de bepalingen van de 
WGBOO in principe van overeenkomstige toepassing verklaard op geneeskundige hande-
lingenn die anders dan krachtens een behandelingsovereenkomst in het kader van 'de 
uitoefeningg van een geneeskundig beroep of bedrijf' worden verricht (art. 7: 464, eer-
stee lid). De WGBO-bepalingen zijn sinds 1 mei 2000 van (overeenkomstige) toepassing 
opp gegevensbestanden die het resultaat zijn van ander medisch handelen dan directe 
hulpverlening.. Hieruit volgt dat voor de verzameling van gegevens uit deze registra-
tiess in beginsel de in paragraaf 5.4.3 besproken regels met betrekking tot verzameling 
vann gegevens uit het medisch dossier van toepassing zijn. Het op 'overeenkomstige' 
wijzee toepassen van de WGBO-bepalingen verschilt overigens van de situatie waarin 
zijj  direct worden toegepast. Het eerste dient te geschieden "(...) voor zover de aard 
vann de rechtsbetrekking zich daartegen niet verzet", zo vermeldt art. 464, eerste lid. In 
dee praktijk (en zo mogelijk uit de rechtspraak) zal moeten blijken wat 
'overeenkomstigee toepassing' van de artikelen 7: 457 en 458 BW inhoudt;200 er zijn 

1999 De directeur-generaal is uit hoofde van art. 6, onder a Wet CBS een bestuursorgaan. 
2000 Daarbij zijn onder meer van belang de aard van de verhouding tussen arts en patiënt, de gevolgen 

vann het optreden van de arts, de eventuele belangen van derden die meespelen; Gevers 1996b, p. 13. 
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vooralsnogg geen aanwijzigingen dat daarbij van de bestaande regels moet worden 
afgeweken.20 0 

5.5.35.5.3 Verzameling van gegevens uit de GBA 

Medisch-wetenschappelijkk onderzoekers verzoeken niet alleen om toegang tot de 
GBAA vanwege noodzakelijke steekproeftrekking en/of het verzameling van adresgege-
venss (voor rechtstreekse ondervraging; zie paragraaf 5.3.1), maar ook om reeds 
beschikbaree gegevensbestanden) met andere gegevens, zoals etniciteit, aan te vullen. 
(Ook)) op deze verstrekking zijn de artikelen 109 Wet GBA en 67 Besluit GBA van toe-
passingg (zie paragraaf 5.3.1). Bij verstrekking van gevoelige gegevens uit de GBA 
komtt echter ook de WBP in beeld. Uit deze wet volgt dat verzameling van gevoelige 
gegevens,, zoals etruciteitgegevens, door onderzoekers alleen is toegestaan indien het 
opp deze gegevens rustende verwerkingsverbod is opgeheven. De basis hiervoor biedt 
art.. 23 WBP;202 zie paragraaf 5.2.3. Deze regeling omvat evenwel niet, zoals de WGBO-
regeling,, een absoluut recht op bezwaar van de betrokkene zodat gevoelige gegevens, 
afkomstigg uit twee, qua aard en doelstelling verschillende registraties, kunnen wor-
denn gekoppeld zonder dat de betrokkene daarvan op de hoogte hoeft te zijn dan wel 
daartegenn bezwaar heeft kunnen maken. In paragraaf 5.3.1 werd reeds in algemene 
zinn aangegeven dat de mogelijkheid van bezwaar tegen verstrekking van GBA-gege-
venss voor de burger in de context van wetenschappelijk onderzoek wenselijk zou zijn 
(eenn dergelijk recht zou in de Wet GBA en/of op het niveau van het Besluit GBA 
vormm kunnen krijgen). Bij nadere vormgeving van dit recht (in zelfregulering) zou 
nogg onderscheid kunnen worden gemaakt tussen de in paragraaf 5.3.1 behandelde 
problematiekk (GBA-gegevens zijn noodzakelijk om betrokken burgers voor deelname 
aann onderzoek te benaderen) en de in deze paragraaf besproken situatie (onderzoeks-
recordss worden met bepaalde GBA-gegevens - zoals etniciteitsgegevens - aange-
vuld),, bijvoorbeeld door betrokken burgers in laatstgenoemde situatie een geïndivi-
dualiseerdee bezwaarmogelijkheid te bieden. 

5.66 Verdere verwerking van onderzoeksgegevens 

Naa verzameling van relevante onderzoeksgegevens komt de fase van verdere verwer-
kingking van de gegevens in beeld. Deze fase bestaat uit verschillende handelingen met 
gegevens,, zoals opslag en inrichting van een onderzoeksbestand, (statistische) bewer-
kingg en analyse van gegevens, bewaring en hergebruik van gegevens en publicatie 
vann de onderzoeksresultaten. De regels die op deze handelingen betrekking hebben 
wordenn in onderhavige paragraaf onder de loep genomen. 

2011 Zie ook een onderzoek naar de gevolgen van inwerkingtreding van de schakelbepaling voor het 
werkgebiedd van de bedrijfsarts van de Vereniging voor Gezondheidsrecht en de Nederlandse Vere-
nigingg voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (WGBO en bedrijfsarts 2000), waarin wordt geconclu-
deerdd dat er geen redenen zijn om bij verstrekking van medische gegevens uit binnen de bedrijfsge-
neeskundee aangelegde registraties van de reguliere toepassing van art. 458 BW af te wijken. 

2022 Art. 18 WBP biedt ook een rechtsbasis voor verwerking van etniciteitsgegevens, en wel wanneer 
verwerkingg van deze gegevens noodzakelijk is voor identificatiedoeleinden of minderhedenbeleid. 
Overigenss kan in dat laatste geval een schriftelijk bezwaar van de betrokkene de verwerking alsnog 
blokkeren. . 
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5.6.15.6.1 Opslag van gegevens 

Dee verzameling van onderzoeksgegevens wordt gevolgd door opslag van gegevens en 
inrichtingg van een onderzoeksbestand. In het algemeen kan met betrekking tot dit on-
derdeell  van het gegevensverwerkend proces nog eens worden gewezen op de in art. 11 
WBPP neergelegde uitgangspunten. Deze betekenen voor de inrichting van een onder-
zoeksbestandd dat hierin slechts die persoonsgegevens terecht behoren te komen die gelet 
opp de doelstelling van het onderzoek daadwerkelijk nodig zijn. Voorts dient de verant-
woordelijkee onderzoeker maatregelen te treffen opdat de in het onderzoeksbestand op-
geslagenn persoonsgegevens in het licht van het onderzoeksdoel juist en nauwkeurig zijn. 

Beveiliging Beveiliging 
Dee op wetenschappelijk onderzoekers rustende beveiligingsplicht vloeit voort uit de 
algemenee privacywetgeving (zie paragraaf 5.2.3).203 Wanneer de onderzoeksgegevens 
viaa secundaire gegevensverzameling zijn verkregen van een beroepsbeoefenaar of 
gezondheidszorginstellingg noopt ook het beroepsgeheim, zij het op indirecte wijze, tot 
adequatee gegevensbeveiliging. Dat impliceert immers dat de hulpverlener ook na 
overdrachtt van 'zijn' patiëntengegevens een zekere verantwoordelijkheid behoudt 
voorr een vertrouwelijke omgang met die gegevens (zie ook paragraaf 5.5.1 waarin de 
mogelijkheidd van contractuele afspraken204 met onderzoekers wordt genoemd) 

Beveiligingsmaatregelenn zijn grofweg te onderscheiden in technische voorzieningen 
inn de sfeer van fysieke beveiliging (bijvoorbeeld afscherming van randapparatuur die 
toegangg geeft tot de persoonsgegevens via biometrische identificatie), organisatori-
schee beveiliging (bijvoorbeeld bevoegdhedenregeling met betrekking tot de toegang 
tott gegevens via 'passwords' of biometrische identificatietechnieken) en de beveili-
gingg van de persoonsgegevens zelf (door middel van bijvoorbeeld encryptie of elek-
tronischh toezicht op ongeregeldheden aan de hand van een elektronisch logsys-
teem).2055 Ook juridische maatregelen (zoals een op onderzoekers rustende geheimhou-
dingsplicht)) en zogenaamde 'data-intrinsieke' maatregelen (zoals het verwijderen van 
directt identificerende kenmerken of het verwijderen of onderdrukken van uitzonderlijke 
kenmerkenn of combinaties van kenmerken) zijn aan te merken als beveiligingsmaatrege-
len. . 
Inn verband met de vraag welke beveiligingsmaatregelen moeten worden ingezet, 
spelenn niet alleen de stand van de techniek206 en de kosten van tenuitvoerlegging een 
rol,, doch ook de risico's die de verwerking en de aard van de gegevens met zich bren-
gen.. Vanwege het gevoelige karakter van medische gegevens (en gelding van het 
medischh beroepsgeheim) is bij gegevensopslag in het kader van medisch-weten-
schappelijkk onderzoek in principe de hoogste graad van beveiliging vereist.207 Dit 
houdtt in (zoveel mogelijk) gescheiden opslag van onderzoeksgegevens en direct identi-
ficerendee gegevens, instelling van toegangsregimes, bewerking van gegevens, versleu-

2033 Bij eigen wetenschappelijk onderzoek door of onder gezag van een hulpverlener vloeit zij overigens 
ookk voort uit het medisch beroepsgeheim. 

2044 Die afspraken zouden ook betrekking kunnen hebben op bewaring van gegevens na afronding van 
hett onderzoek en doorverstrekking van gegevens aan derden (zie ook paragraaf 5.6.3). 

2055 Nouwt 1997, p. 82. Nouwt geeft aan dat er ook andere indelingen kunnen worden gemaakt (die met 
zijnn indeling overlappen), zoals het onderscheid tussen apparatuur-, programmatuur- en procedu-
remaatregelen. . 

2066 Het beveiligen conform de stand der techniek is in de eerste plaats een vraag van professionele 
ethiekk van personen belast met informatiebeveiliging. Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 98. 

2077 Van Rossem e.a. 1994; Registratiekamer 1997b, p. 10. 
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telingg en dergelijke. Afgezien van het feit dat 'data-instrinsieke' maatregelen veelal 
geenn reële optie zijn om medische onderzoeksgegevens te beveiligen (informatieverlies) 
lijk tt de beveiligingsverplichting voor de medische onderzoekspraktijk weinig problemen 
opp te leveren. 

Geheimhoudingsplicht/verschoningsrechtGeheimhoudingsplicht/verschoningsrecht wetenschappelijk onderzoeker? 
Zoalss reeds aangegeven in hoofdstuk 4, paragraaf 4.4.1 hebben sociaal-wetenschap-
pelijkk onderzoekers geen - uit hun ambt voortvloeiende - geheimhoudingsplicht en 
daaraann gerelateerd verschoningsrecht, zoals artsen, advocaten en notarissen. Dit 
neemtt niet weg dat op onderzoekers uit hoofde van hun beroepsethiek een zwijg-
plichtt rust en dat ze vertrouwelijk met de verkregen informatie moeten omgaan; men 
kann in dit verband ook van een maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm spreken. 
Schendingg van deze norm kan in theorie tot aansprakelijkheid leiden.209 Veelal is een 
dergelijkee norm in zelfregulering opgenomen en/of maakt zij deel uit van contractu-
elee afspraken tussen onderzoekers en gegevensleveranciers.! 

Voorr wettelijke regeling van de geheimhoudingsplicht van wetenschappelijk onder-
zoekerss lijk t vooralsnog geen aanleiding. Het is echter niet uit te sluiten dat het ont-
brekenn van een verschoningsrecht van wetenschappelijk onderzoekers zich in de toe-
komstt sterker zal doen voelen. Men denke aan de situatie dat grootschalige (landelijke 
off  regionale) bestanden met erfelijkheidsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek 
wordenn aangelegd terwijl de belangstelling van politie en justitie voor dergelijke ge-
gevenss toeneemt. Wanneer burgers zich eenmaal bewust zouden zijn van dergelijke 
risico'ss zou de bereidheid om gegevens voor onderzoek af te staan wel eens aanzien-
lij kk kunnen afnemen. Het is onder dergelijke omstandigheden wellicht toch wenselijk 
tee voorzien in een wettelijke regeling die het vertrouwelijke karakter van door weten-
schappelijkk onderzoekers verkregen gegevens waarborgt.211 

5.6.22 Gebruik/ bewerking van gegevens 

Eenn volgende fase in het onderzoeksproces vormt het eigenlijke gebruik van de gege-
venss (bewerking, koppeling en systematische vergelijking van bestanden, statistische 
analysee en dergelijke). Hier heeft de onderzoeker in juridische optiek ruim baan mits 
hijj  de gegevens daadwerkelijk gebruikt voor de eerder geformuleerde onderzoeks-
doelstelling,, zich aan het door hem opgestelde onderzoeksprotocol houdt en geen 
handelingenn (koppelingen, vergelijkingen, bewerkingen) met gecodeerde (of ano-
nieme)) gegevens verricht, bestemd om deze tot individuele personen te kunnen herlei-
den.. In het laatste geval zou men immers met de eerder besproken, voor verzameling 
vann onderzoeksgegevens geldende vereisten in botsing komen.212 

2088 Zie ook Hooghiemstra 1998, p. 7, die als voorbeelden van beveiliging geeft een strikte omgang met 
autorisatiess (deze zijn niet overdraagbaar) en het versleutelen van gegevens alvorens zij worden 
verzonden. . 

2099 Gevers & Hooghiemstra 2003, p. 97-98. 
2100 Zie bijv. art. 2.5 Gedragscode Gezondheidsonderzoek. 
2111 In dit verband kan worden gewezen op de Verenigde Staten waar bepaalde (herleidbare) informatie 

(zoalss informatie betreffende crimineel gedrag van individuen), verzameld voor sociaal-weten-
schappelijkk onderzoek, door (federale) wetgeving wordt beschermd. Zo'n bepaling heeft dan de 
strekkingg dat dergelijke informatie zonder toestemming van de betrokkene op geen enkele wijze, 
duss ook niet als bewijs in een rechtszaak, mag worden aangewend. Zie hierover Madden & Lessin 
1983. . 

2122 Zie ook de artt. 3.2,4.4 en 5.4 Gedragscode Gezondheidsonderzoek waarin deze regel is neergelegd. 
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5.6.35.6.3 Bewaring en hergebruik van gegevens; doorgifte van gegevens aan derden 

Zodraa de fase van gegevensbewerking en analyse is afgerond en zonodig ook controle 
vann de onderzoeksresultaten heeft plaatsgevonden, komen handelingen zoals bewaring, 
hergebruikk en derdenverstrekking van gegevens in beeld. 

BewaringBewaring van gegevens 
Algemenee regel bij bewaring van persoonsgegevens is dat deze zo lang mogen wor-
denn bewaard als noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het oorspronkelijke doel 
waarvoorr ze werden verzameld en worden verwerkt (art. 10, eerste lid WBP).213 Deze 
regell  impliceert in de context van de wetenschapsbeoefening dat na beëindiging van 
eenn onderzoeksproject de persoonsgegevens uit het onderzoeksbestand worden ver-
wijderdd of het gehele onderzoeksbestand wordt vernietigd. De ratio van deze bepa-
lingg is dat langdurige bewaring van persoonsgegevens privacyrisico's met zich brengt, 
zoalss ongeautoriseerde toegang tot of misbruik van gegevens. Anderzijds blijkt uit inter-
nationalee en nationale documenten op het terrein van het wetenschappelijk onder-
zoekk (zie met name de in hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.3 besproken verklaring van de 
Europeann Sience Foundation) dat langdurige bewaring (en het behouden van de moge-
lijkheidd databestanden opnieuw te gebruiken; zie ook hierna) van groot belang is voor de 
uitvoeringg en vooruitgang van het wetenschappelijk onderzoek. 14Dit heeft bovendien als 
voordeell  dat individuen niet steeds opnieuw hoeven te worden lastig gevallen met de 
vraagg of zij wollen deelnemen aan onderzoek.: 

Omm aan zowel privacybelangen als onderzoeksbelangen tegemoet te komen, wordt in 
Aanbevelingg R (97) 18 inzake het gebruik van persoonsgegevens voor statistische 
doeleindenn van de Raad van Europa ruimte gelaten voor langere bewaring van direct 
herleidbaree onderzoeksgegevens, mits de identificerende kenmerken zoveel mogelijk 
gescheidenn van de overige onderzoeksgegevens worden opgeslagen (zie de principes 
8,100 en 11). Ook het nationale recht biedt via de Gedragscode Gezondheidsonderzoek 
(artikelenn 2.9, 5.5 en 7.2) ruimte om herleidbare onderzoeksgegevens langer te bewa-
ren. . 

Hergebruik;Hergebruik; verstrekking van gegevens aan derden 
Voorr de verdere verwerking van gegevens geldt in het algemeen dat zij niet onvere-
nigbaarr mag zijn met de doeleinden waarvoor de gegevens eerder werden verzameld 
(art.. 9, eerste lid WBP). Hergebruik van gegevens voor een nieuw onderzoeksproject 
mett betrekking tot een bepaalde aandoening waarop het eerste onderzoek zich ook al 
richtte,, lijk t in dit opzicht zonder meer verenigbaar met het oorspronkelijke onder-
zoeksdoel.. Moeilijker ligt deze kwestie bij hergebruik van gegevens voor een wezen-
lij kk verschillend onderzoeksterrein. In beginsel vindt dan doelwijziging plaats en zou 
opnieuww toestemming aan betrokkenen moeten worden gevraagd. De WBP houdt 
echterr rekening met de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek en statistiek en 
biedtt ruimte voor een doelwijziging zonder uitdrukkelijke toestemming van de be-
trokkenee mits aan de in art. 23, tweede lid WBP neergelegde vereisten is voldaan (zie 

2133 Zie ook principe 11 Aanbeveling R (97) 18 dat bepaalt dat persoonsgegevens - zodra ze niet meer 
nodigg zijn voor verzameling, controle of vergelijking van gegevens, om de representativiteit van de 
studiee vast te stellen of de studie te herhalen met dezelfde personen - moeten worden vernietigd of 
verwijderd,, tenzij de gegevens niet meer herleidbaar zijn of op grond van archiefwetgeving be-
waardd moeten blijven. 

2144 Zie ook Gezondheidsraad 1998; Ganzeboom 1997, p. 20. 
2155 Ganzeboom 1997, p. 20. 
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hoofdstukk 3, paragraaf 3.4.4). Dit geldt voor zowel de situatie dat een onderzoeker 
beschikbaree gegevens opnieuw gebruikt (hergebruik) als de situatie dat gegevens 
wordenn verstrekt aan een niet bij de oorspronkelijke studie betrokken onderzoeker 
(verstrekkingg van gegevens aan derden). Wel brengt een zorgvuldige omgang met 
gegevenss met zich dat met een nieuwe onderzoeker een aantal afspraken wordt ge-
maaktt (zoals naleving van relevante gedragscodes). 
Laatt de privacyregelgeving in principe voldoende ruimte voor hergebruik van gege-
venss en derdenverstrekking, onderzoekers zijn niet altijd bereid gebruikte gegevens 
aann andere onderzoekers beschikbaar te stellen ('data sharing').216 Dit zou onder meer 
tee maken hebben met het feit dat onderzoekers hun gegevens meestal door grote in-
spanningg hebben verkregen en deze vervolgens niet (zonder dat daar iets tegenover 
staat)) aan andere onderzoekers willen afstaan.17 Een dergelijke opstelling baart zor-
gen,, zo stelt de onderzoekswereld.21 Via data sharing kunnen immers niet alleen de 
nodigee kosten worden bespaard en unieke gegevens2 9 optimaal worden benut, maar 
wordtt ook een privacybelang gediend, namelijk dat betrokkenen niet opnieuw aan 
onderzoekk hun medewerking hoeven te verlenen.220 Daarenboven kan men stellen dat 
onderzoeksgegevenss (in ieder geval wanneer deze via publieke onderzoeksgelden zijn 
verzameld)) een algemeen belang (behoren te) dienen en bijgevolg ook voor andere 
wetenschappelijkk onderzoekers beschikbaar zouden moeten komen, mits geldende 
privacywetgevingg en de rechten van de betrokkenen in acht worden genomen. Een 
dergelijkee visie vindt men terug in de Angelsaksische literatuur over 'data sharing'.221 

Recentt (2002) heeft ook het Amerikaanse National Institute of Health - onder verwij-
zingg naar de Freedom of Information Act - aangegeven dat onderzoeksdata zo breed 
mogelijkk beschikbaar moeten zijn. 
Inn het licht van het bovenstaande behoort het belang van 'data sharing' ook in natio-
nalee (privacy)regels inzake (medisch-)wetenschappelijk onderzoek, zoals de Gedrags-
codee Gezondheidsonderzoek, een plaats te krijgen (zie ook hoofdstuk 6, paragraaf 
6.6.1).2233 Een en ander mag uiteraard niet leiden tot een te zware belasting van 
onderzoekers.. Bij het bewaren, onderhouden en beschikbaar stellen van databestan-
denn zouden zogenaamde data-archieven een belangrijke rol kunnen vervullen.224 

5.6.45.6.4 Publicatie van onderzoeksresultaten 

Iederr onderzoeksproject heeft in principe tot doel de verkregen onderzoeksresultaten te 
publiceren.. Er rust op onderzoekers uit hoofde van hun publieke taak (uitvoering van 

2166 Reidpath&Allotey2001. 
2177 Arts 2003, p. 79; Sieber 1988, p. 201. 
2188 Marshall & Roberts 1990. 
2199 Men denke aan gegevens die niet of moeilijk te verzamelen zijn vanwege hoge kosten {zoals bij 

landelijkee longitudinale enquêtes), unieke omstandigheden (zoals onderzoek naar gezondheidsef-
fectenn van natuurrampen) of omdat ze betrekking hebben op een zeldzame populatie. 

2200 Smith 1994, p. 1519. 
2211 Zie o.a. Law and Human Behavior (12) 1988-2; Marshall & Roberts 1990. 
2222 In deze verklaring wordt o.m. aangegeven dat voor (door het NIH (mede-)gefinancierd) onderzoek 

alss voorwaarde geldt dat de verkregen gegevens beschikbaar komen voor andere onderzoekers. Zie 
ookk de 'Declaration on Access to Research Data from Public Funding' van de OECD; Wouters 2004. 

2233 Zie ook het in maart 2003 door de OECD gepubliceerde rapport Promoting Access to Public Re-
searchh Data for Scientific, Economie, and Social Development waarin aan nationale overheden o.m. 
wordtt aanbevolen het principe van data sharing (publiek gefinancierde data dienen zo veel mogelijk 
voorr volgend onderzoek beschikbaar te zijn) te aanvaarden en te implementeren. 

2244 Zie ookk Smith 1994. 
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wetenschappelijkk onderzoek) overigens ook een verantwoordelijkheid informatie en 
kenniss die uit onderzoek naar voren komt aan het publiek bekend te maken.225 Uit priva-
cyoogpuntt is vooral van belang dat de weergave van de onderzoeksresultaten geen ver-
wijzingenn bevat naar individuele betrokkenen, met andere woorden dat de resultaten 
alleenn in niet-herleidbare vorm worden gepubliceerd. Van dit uitgangspunt mag alleen 
wordenn afgeweken indien de betrokkene expliciete toestemming geeft voor publicatie in 
herleidbaree vorm.226 Bij eigen wetenschappelijk onderzoek door de hulpverlener vloeit 
desbetreffendee regeling voort uit het medisch beroepsgeheim (zie ook hoofdstuk 4, para-
graaff  4.4.1). Deze regels leveren vrijwel nooit problemen op omdat persoonsgegevens 
gedurendee het informatieverwerkend proces bij wetenschappelijk onderzoek door-
gaanss worden teruggebracht tot algemene, geaggregeerde gegevens. Daarenboven is 
onderhavigee norm voor het wetenschappelijk onderzoek zo vanzelfsprekend dat de 
wetgeverr niet heeft gekozen voor wettelijke regeling. 
Bijj  openbaarmaking van onderzoeksresultaten kan overigens wel de groepsprivacy in 
hett geding zijn. Gegevens die oorspronkelijk aan bepaalde (groepen) personen (of perso-
nenn met bepaalde kenmerken) worden onttrokken, kunnen - na statistische bewerking -
mogelijkk stigmatiserende informatie opleveren voor leden van zo'n groep. Dit laatste zou 
vervolgenss negatieve gevolgen kunnen hebben voor hun maatschappelijke positie (deze 
kwestiee kwam reeds aan de orde in paragraaf 5.4.1). 

Eenn geheel ander punt is dat de onderzoeksresultaten in een enkel geval ook rechtstreeks 
vann belang kunnen zijn voor betrokken deelnemers, bijvoorbeeld wanneer uit een stu-
diee naar voren komt dat patiënten een andere behandeling zouden moeten krijgen of 
bepaaldee risico's lopen die via preventieve maatregelen kunnen worden verkleind. 
Wanneerr zich een dergelijke situatie voordoet, ligt het naar mijn mening in de rede 
datt de onderzoeker de hulpverlener die hem de gegevens ter beschikking heeft ge-
steldd daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stelt; deze dient dan vervolgens te 
beoordelenn in hoeverre het in het gezondheidsbelang van betrokkenen is hen daar-
overr te informeren.229 Men kan hier niet van een rechtsplicht spreken, doch mogelijk 
kann men redeneren dat 'good research practice' een dergelijke verplichting met zich 
brengt. . 

5.77 Grensoverschri jdend verkeer  van onderzoeksgegevens 

Medisch-wetenschappelijkk onderzoek strekt zich ten gevolge van toenemende inter-
nationaliseringg en automatisering steeds vaker uit tot over de landsgrenzen. Internatio-
nalee samenwerkingscontacten op het vlak van research nemen toe230 en door de 

2255 Zie ook 1.3, eerste lid Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek waarin is bepaald 
datt universiteiten en hogescholen kennis overdragen ten behoeve van de maatschappij. 

2266 Zie relevantee aanbevelingen van de Raad van Europa: principe 14 Aanbeveling R (97) 18 en principe 
122 Aanbeveling R (97) 5. 

2277 Zie ook de in hoofdstuk 3, paragraaf 33.2 en 3.3.3 besproken internationale regelingen op het terrein 
vann wetenschappelijk onderzoek en statistiek waarin dit principe is opgenomen. 

2288 Daarmee legde de regering het advies van de Raad van State deze norm wel in de WGBO op te 
nemenn naast zich neer; Kamerstukken II1989/90,21 561 B, p. 8-9. 

2299 De zorg van een goed hulpverlener dient daarbij uitgangspunt te zijn. 
2300 Hiertoe stimuleert bijv. het door de EU gevoerde onderzoeksbeleid via het BIOMED-programma dat 

eropp is gericht de samenwerking op het terrein van medisch-wetenschappelijk onderzoek in de ver-
schillendee lidstaten te intensiveren. Ook zijn er initiatieven tot oprichrrichting van internationale 
database-netwerken,, zoals bijv. het door de OECD ondersteunde netwerk van databases in de neuro-
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automatiseringg wordt het verwerken, in het bijzonder uitwisselen van grote hoeveel-
hedenn gegevens over grote afstanden steeds gemakkelijker.231 

Internationalee samenwerking lijk t op tal van terreinen van belang. Zo is zij geboden 
bijbij  de uitvoering van 'clinical trials', bijvoorbeeld bij ingrijpende en kostbare inter-
ventiess zoals hart- en levertransplantaties, maar ook in verband met de ontwikkeling 
vann geneesmiddelen en behandelmethoden voor zeldzaam voorkomende ziekten. 
Ookk voor epidemiologische studies, zoals bijvoorbeeld naar voeding en kanker, kan 
hett van belang zijn dat deze op internationale schaal worden uitgevoerd.233 

Wordtt het belang van internationale samenwerking algemeen erkend, de mogelijkhe-
denn daartoe zijn soms nog begrensd. Zo komen bij de uitvoering van internationale 
clinicall  trials vertragingen en complicaties voor die nadelig zijn voor de effectieve 
uitvoeringg van deze experimenten. Deze problemen zijn grotendeels het gevolg van 
uiteenlopendee eisen die in de betrokken staten aan de uitvoering van geneesmidde-
lenonderzoekk worden gesteld. Inmiddels is binnen de Europese Unie (EU) een richt-
lij nn van kracht die de administratieve bepalingen inzake de toelaatbaarheid van clini-
call  trials harmoniseert. 

Bijj  grensoverschrijdend dataonderzoek waarbij persoonsgegevens de grens over gaan, 
kunnenn zich vergelijkbare problemen voordoen. Daarvan is, aldus het Hof van Justi-
tiee van de EG in de Lindqvist-zaak, overigens geen sprake indien databestanden met 
persoonsgegevenss op het internet worden geplaatst (ook al kan dit praktisch grotere 
gevolgenn hebben dan het per netpost exporteren van databestanden). 
Mett gegevensuitwisseling samenhangende problemen zullen zich vooral voordoen bij 
doorgiftee van medische persoonsgegevens naar landen buiten de EU, zoals bijvoor-
beeldd de Verenigde Staten; zie paragraaf 5.7.2. Het grensoverschrijdend verkeer van 
persoonsgegevenss binnen de EU dient sinds de implementatie van de EG-privacy-
richtlij nn (die onder andere tot doel heeft de nationale privacywetten te harmonise-
ren)2377 vrij te zijn van belemmeringen (zie ook hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.1). In para-
graaff  5.7.1 zal worden aangegeven dat zich niettemin ook hierbij problemen kunnen 
voordoen. . 

rowetenschapp waarmee onderzoekers gegevens kunnen uitwisselen (International Neuroinforma-
ticss Coordinating Facility); zie Wouters 2004. 

2311 OECD1999,p.7enp. l2. 
2322 Van der Zee 1993, p. 57. 
2333 Reeds enige jaren loopt een groot Europees onderzoek naar de relatie tussen voeding en kanker; Van 

denn Broek 2003. 
2344 Richtlijn 2001 /20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 april 2001 betreffende de onder-

lingee aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toe-
passingg van goede klinische praktijken bij de uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen 
voorr menselijk gebruik, PB EG nr. L121,1 mei 2001, p. 34-44. 

2355 OECD 1999, p. 20: "Database research brings up complex issues of consent, de-identification of data, 
security,, contractual assurances, and other protections. A number of major health databases are de-
pendedd upon for important research from outside the country of data origin. Many others would be 
usedd if the confidentiality, security and legal problems were solved". 

2366 HvJ EG 6 november 2003, C-l 01/01. Koops en Stuurman concluderen dat de EG-privacyrichtlijn 
klaarblijkelijkk niet internetbestendig is en dat deze kwestie vanwege de verstrekkende gevolgen on-
derwerpp van evaluatie zou moeten zijn. Koops & Stuurman 2004, p. 541. 

2377 De Raad van Europa beoogde ruim een decennia eerder via het Verdrag van Straatsburg (1981) 
harmonisatiee van privacywetgeving en een vrij verkeer van persoonsgegevens binnen Europa te 
bewerkstelligen.. Deze doelstelling werd niet gerealiseerd omdat het Verdrag te veel vaagheden en 
ontsnappingsclausuless bevatte. Verhey 1997, p. 243. 
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5.7.15.7.1 Doorgifte van gegevens naar landen binnen de EU 

Zoalss gezegd is het primaire oogmerk van de privacyrichtlijn dat gegevensuitwisse-
lingg binnen de EU ongestoord kan plaatsvinden (art. 1, tweede lid). Het is echter 
niett uit te sluiten dat zich bij gegevensuitwisseling in het kader van medisch-weten-
schappelijkk onderzoek toch problemen zullen voordoen. 
Inn het geval medische gegevens door een Nederlandse arts aan een in een andere lid-
staat2399 gevestigde onderzoeker worden verstrekt, dient hij zich daarbij te houden aan 
dee in de Nederlandse wetgeving (WBP; WGBO) neergelegde regels (zie hiervoor). Op 
grondd van deze regels behoudt de arts ook na verstrekking van 'zijn' patiëntengege-
venss een zekere verantwoordelijkheid dat met die gegevens behoorlijk en zorgvuldig 
doorr de ontvanger(s) wordt omgegaan. Kan bij een gegevensverstrekking in eigen 
landd de hulpverlener via afspraken met de onderzoeker (dat een relevante gedragsco-
dee wordt nageleefd) hierop vertrouwen, bij verstrekking van gegevens aan een in het 
buitenlandd gevestigde onderzoeker zal dat vertrouwen op een andere wijze moeten 
wordenn vormgegeven. Een oplossing voor een dergelijk probleem zou kunnen zijn 
datt op EU-niveau een gedragscode voor medisch-wetenschappelijk onderzoek wordt 
vastgesteldd (zie ook hierna) waaraan een buitenlandse onderzoeksorganisatie of 
individuelee onderzoeker zich gebonden kan verklaren. 
Eenn ander probleem dat zich kan voordoen bij gegevensverstrekking binnen de EU is 
datt de beschermingsniveaus ten aanzien van het gebruik van medische gegevens voor 
wetenschappelijkk onderzoek in de bij de uitwisseling betrokken landen - ondanks de 
verplichtee harmonisering - divergeren. Dat laatste is mogelijk omdat de privacyricht-
lij nn in het kader van de implementatie van de daarin neergelegde bepalingen een ze-
keree 'bandbreedte' aan de lidstaten laat. Zo heerst bijvoorbeeld over de wijze van 
coderingg (en in dat verband te treffen technische maatregelen) en het aan gecodeerde 
gegevenss gekoppelde beschermingsregime geen eenduidige opvatting binnen de lid-
statenn (zie hierover hoofdstuk 6, paragraaf 6.2.1). Ook kunnen begrippen als (me-
disch-)wetenschappelijkk onderzoek of statistiek door de lidstaten verschillend worden 
uitgelegd.. Het is niet uitgesloten dat deze nationale interpretatieverschillen in de 
praktijkk de uitwisseling van medische gegevens voor onderzoeksdoeleinden belem-
meren.2411 Omdat hulpverleners en onderzoekers nimmer verplicht zijn gegevens aan 
(buitenlandse)) onderzoekers te verstrekken en desbetreffende interpretatieverschillen 
aann hun bereidheid gegevens te verstrekken in de weg kunnen staan, lijk t ook in deze 
contextt een EU-gedragscode voor medisch-wetenschappelijk onderzoek van belang. 

5.7.25.7.2 Doorgifte van gegevens naar landen buiten de EU 

Gegevensverstrekkingg vanuit Nederland (of een andere lidstaat) naar landen buiten 
dee Europese Unie (zoals de Verenigde Staten) wordt beheerst door bijzondere rechts-

2388 Doelstelling van de EG-privacyrichtlijn is een vrij verkeer van (persoons)gegevens binnen de lidsta-
tenn van de EU onder gelijktijdige waarborging van een hoog beschermingsniveau. Zie ook hoofd-
stukk 3, paragraaf 3.3.1. 

2399 Dit zijn sedert 1 mei 2004 de huidige 25 lidstaten en de landen van de Europese Economische 
Ruimtee (Noorwegen, Liechtenstein en IJsland ) die zich verplicht hebben de EG-privacyrichtlijn te 
implementeren. . 

2400 Zie het in het kader van de evaluatie van de EG-privacyrichtlijn ingezonden paper van Covington & 
Burlingg 'Comments on Implementation and Application of the 1995 Data Protection Directive' 
(http://www.europa.eu.int/comm/mteiTial_market/privacy/lawreport/paper_en.htm). . 

2411 Zie ook Dute 1998. 
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regels,, neergelegd in hoofdstuk 11 van de WBP (zie de artikelen 76-78).242 In verband 
mett doorgifte van medische gegevens van patiënten, proefpersonen of burgers door 
eenn Nederlandse arts of onderzoeker aan een niet-EU-land ('derde land') bepaalt art. 
76,, eerste lid WBP dat deze alleen mag plaatsvinden als de wettelijke bepalingen van 
dee WBP en andere privacywetgeving worden nageleefd èn het desbetreffende land 
eenn passend privacyregime waarborgt. Art. 76, tweede lid bepaalt dat de vraag of een 
regimee passend is, wordt beoordeeld aan de hand van de omstandigheden die op de 
doorgiftee van de gegevens van toepassing zijn, zoals de aard van gegevens, doel en 
voorgenomenn duur van de gegevensverwerking, land van herkomst en land van 
eindbestemming,, de algemene dan wel specifieke regels die in het derde land gelden, 
tott stand gekomen zelfregulering en de veiligheidsmaatregelen die in de landen wor-
denn nageleefd. De in het kader van art. 29 privacyrichtlijn ingestelde werkgroep ('Ar-
ticlee 29 Working Party') heeft in verband met de vraag wat passend inhoudt, gesteld 
datt vooral moet worden gekeken naar de inhoud van de toepasselijke voorschriften 
enn de middelen om handhaving van die voorschriften te garanderen.243 De 
verantwoordelijkee die voornemens is medische gegevens door te geven aan een in een 
derdee land gevestigde onderzoeker zal eerst moeten nagaan of over het bescher-
mingsniveauu van desbetreffend land een besluit is genomen door de minister van 
Justitiee of de Europese Commissie. De Europese Commissie kan aangeven dat zij het 
doorr een land geboden beschermingsniveau als passend (dan wel als niet passend) 
beschouwt.. Een positief besluit (er is sprake van een passend beschermingsniveau) 
wordtt gebaseerd op het nationale recht of internationale verplichtingen die een land is 
aangegaann en is tot nu toe genomen ten aanzien van Argentinië, Guernsey, Hongarije, 
Zwitserland,, Amerikaanse bedrijven die de Safe Harbour Principles hebben aanvaard 
enn Canada, althans in het geval de Personal Information Protection and Electronic 
Documentss Act van toepassing is.244 

Indienn geen besluit is genomen over het beschermingsniveau van een bepaald land, is 
hett blijkens de toelichting op de WBP aan de verantwoordelijke (de hulpverlener of 
onderzoekerr die de gegevens verstrekt) om te bepalen of van passende bescherming 
sprakee is.245 Deze lij n wordt door het CBP gevolgd,246 doch roept wel vragen op. Kan 
zo'nn intensief onderzoek als de (Europese) wetgever hier voor ogen heeft (zie hier-
voor)) wel aan de verantwoordelijke worden overgelaten?247 En leidt dit niet tot de 
nodigee rechtsonzekerheid?248 

Al ss voorbeeld kan worden gekeken naar het beschermingsniveau in de Verenigde 
Staten.. Bij verstrekking van medische gegevens aan een onderzoeker die daar is ge-
vestigd,, bieden de op het bedrijfsleven gerichte Safe Harbour Principles geen grond-
slagg voor doorgifte. De bescherming van medische gegevens werd in de Verenigde 
Statenn tot voor kort uitsluitend door zogenaamde 'state laws' en een aantal algemene 

2422 Zie art. 25 en 26 Richtlijn 95/46. 
2433 Working Party on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data, First 

orientationss on transfers of personal data to third countries. Possible ways forward in assessing ade-
quacy,, XV D/5020/97-EN final, 26 juni 1997. 

2444 Besluiten van 26 juli 2000, PB EG nr. I 215, 25 augustus 2000; Besluit van 20 december 2001, PB EG 
nr.. L 2,4 januari 2002. De Europese Commissie kan ook negatieve besluiten nemen, maar daarvan is 
hett nog niet gekomen. 

2455 Kamerstukken II1999/2000,25 892, nr. 3, p. 193. 
2466 College bescherming persoonsgegevens 2003, p. 14-15. 
2477 Het CBP heeft aangegeven daarbij - via voorlichting - hulp te willen bieden. Zij voert alleen zelf een 

beoordelingg uit indien een zwaarwegend algemeen belang dat rechtvaardigt. 
2488 Merkus 2004, p. 14. 
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federalee privacywetten (waaronder de 'Freedom of Information Act', de 'Privacy Act' 
enn de recente 'E-Government Act') geboden.249 De bescherming die van deze regionale 
enn landelijke wetgeving uitgaat, schiet in veel gevallen tekort, bijvoorbeeld omdat zij 
niett van toepassing is op de toegang tot medische dossiers in de private sector (priva-
cybeschermingg is in die sector veelal afhankelijk van hetgeen via contracten is afge-
sprokenn tussen patiënten, zorgaanbieders en financiers). ^ 
Inn deze situatie lijk t echter verandering gekomen nu in 2001 op basis van de Health 
Insurancee Portability and Accountability Act (HIPAA 1996) integrale federale regels 
terr bescherming van in medische dossiers opgeslagen persoonsgegevens ('Standards 
forr privacy of individually identifiable health information') zijn uitgevaardigd. Deze 
regels,, ook wel 'HIPAA Privacy Rule' genoemd, beogen patiënten toegang tot en 
controlee over hun medische gegevens te bieden, het vertrouwen in het gezondheids-
zorgsysteemm te herstellen en de efficiëntie en effectiviteit van de hulpverlening te ver-
beterenn via een nationaal kader ter bescherming van medische informatie. De regels 
biee en bescherming aan betrokkenen wanneer zogenaamde 'covered entities' (zoals 
ziektekostenverzekeraars,, sommige overheidsinstanties, registrerende instellingen, 
artsen,, ziekenhuizen et cetera) medische informatie verwerken, en wanneer die in-
formatiee bovendien 'identifiable' is (dat wil zeggen dat betrokken individuen van wie 
dee gegevens afkomstig zijn, kunnen worden geïdentificeerd). 
Off  met de komst van deze federale regels de Verenigde Staten een passend bescher-
mingsniveauu biedt, is nog maar de vraag.254 Dit hangt - zoals gezegd - af van de mate 
waarinn deze regels voorzien in beginselen als transparantie, beveiliging, vertrouwe-
lijkheid,, rechten van betrokkenen, adequaat niveau van naleving et cetera. De regels 
zijnzijn in ieder geval binnen de Verenigde Staten niet kritiekloos ontvangen: ze zouden 
nodelooss uitvoerig en complex zijn, en zijn voorzien van een ingewikkelde toelich-
ting.. Bovendien zullen sommige onderzoekers die herleidbare medische gegevens 
ontvangenn en gebruiken - vanwege het feit dat ze geen 'covered entity' zijn - niet 
gebondenn zijn aan deze regels.255 Verder rijst de vraag of verzameling en verdere ver-
werkingg van gecodeerde gegevens door de regels worden beschermd. 

Luidtt de conclusie dat een derde land niet over een passend beschermingsniveau be-
schikt,, dan biedt art. 77 WBP (in overeenstemming met art. 26 privacyrichtlijn) nog 
mogelijkhedenn om gegevens aan zo'n land door te geven. In de eerste plaats kan de 
verstrekkendee partij zich beroepen op één van de in art. 77, eerste lid neergelegde 
(zes)) uitzonderingen. De minister van Justitie heeft aangegeven dat de uitzonderingen 
strengg en restrictief moeten worden uitgelegd.256 Van betekenis in de context van me-
disch-wetenschappelijkk onderzoek lijk t met name de uitzondering dat betrokkenen 

2499 Zie voor een uitvoerige beschrijving van de 'federal privacy protections' and 'state privacy protecti-
ons'' in de context van (research met) medische gegevens Hodge 2003, p. 664-666. 

2500 Zie bijv. Turkington 1997, p. 115. 
2511 Op basis van de HIPAA is de 'secretary of Health and Human Services' gemachtigd regels inzake de 

beschermingg van medische gegevens op te stellen in het geval het Amerikaanse Congres dit zou 
nalatenn (hetgeen het geval bleek). 

2522 Office of Civil Rights 2002. 
2533 Het gebrek aan nationale regels werd al langer gevoeld, maar het toenemend gebruik van compu-

terss en internet heeft de noodzaak ervan sterk vergroot; Annas 2002, p. 216. 
2544 De OECD ziet ze in ieder gevat wel als een belangrijke stap op weg naar een passend 

beschermingsniveauu in vergelijking met de situatie waarin integrale federale regelgeving nog geheel 
ontbrak;; OECD 1999, p. 18. 

2555 Zie Kutkat, p. 70-71. 
2566 Zie Brief van de minister van Justitie van 9 maart 2000; Kamerstukken II1999/2000,27 043, nr. 1, p. 5. 
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(vann wie de gegevens afkomstig zijn) toestemming geven voor doorgifte van hun gege-
venss (art. 77, eerste lid onder a WBP). De toestemming is slechts geldig indien deze op 
voldoendee informatie berust, voldoende specifiek is en in vrijheid gegeven. Het 
biedenn van een 'opt-out' mogelijkheid aan betrokkenen is onvoldoende. Het CBP 
raadtt in zijn 'Nota derde landen' af gebruik te maken van deze uitzondering wanneer 
hett om gegevensverstrekking gaat van meerdere of grote aantallen personen.257 Ook 
voorziett het CBP problemen wanneer een betrokkene in een later stadium zijn toe-
stemmingg weer intrekt (hiertoe is hij of zij gerechtigd) en de verwerking van de gege-
venss van die betrokkene vanaf dat moment moet worden gestaakt. Kortom, de wet 
biedtt formeel gezien via het vragen van toestemming een opening voor doorgifte van 
medischee gegevens aan een land zonder passend beschermingsniveau, doch de bete-
keniss van deze uitzonderingsgrond moet voor de medische onderzoekspraktijk niet 
wordenn overschat. Een andere uitzonderingsgrond die mogelijk van belang zou kun-
nenn zijn, is de voorwaarde dat doorgifte noodzakelijk is vanwege een zwaarwegend 
algemeenn belang. Uit de toelichting van het CBP (in de eerder genoemde 'Nota derde 
landen')) blijkt dat men bij deze uitzondering met name moet denken aan doorgiften 
tussenn administraties van de belastingsdienst of douane, of tussen sociale-zeker-
heidsinstanties.2588 Het lijk t mij uit een oogpunt van rechtsbescherming wenselijk dat 
dee toezichthouder deze uitzondering niet op voorhand zo ruim uitlegt dat hieronder 
zonderr meer regulier grensoverschrijdend medisch-wetenschappelijk onderzoek valt. 
Anderzijdss lijk t moeilijk vol te houden dat zij niet inroepbaar zou zijn in een 'noodsi-
tuatie',, zoals bijvoorbeeld een dreigende pandemie. 

Inn de tweede plaats kan men bij doorgifte van researchgegevens aan een land zonder 
passendd beschermingsniveau een vergunning aanvragen bij de minister van Justitie 
(art.. 77, tweede lid WBP). De minister verbindt aan de vergunning nadere 
voorschriftenn die nodig zijn om de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de 
fundamentelee rechten en vrijheden van personen, alsmede de uitoefening van de 
daarmeee verband houdende rechten te waarborgen. De (in Nederland gevestigde) 
verantwoordelijkee dient zorg te dragen voor de via de vergunning vereiste aanvul-
lendee privacywaarborgen. Het meest voor de hand ligt dat deze hierover met de in 
hett buitenland gevestigde ontvanger passende contractuele afspraken maakt (doch 
gebruikmakingg van andere instrumenten is op voorhand niet uitgesloten, mits dit 
hetzelfdee effect heeft). De in een contract of ander instrument neergelegde waarbor-
genn worden alvorens een vergunning wordt afgegeven onderzocht door het CBP260 en 
dee minister. Het gaat er daarbij om dat de geboden waarborgen nauwkeurig worden 
omschreven,, aangepast aan de specifieke omstandigheden van het geval en een be-
vredigendee compensatie bieden voor de afwezigheid van een passend beschermings-
niveau.. De criteria waaraan wordt getoetst, betreffen een verzameling basisprincipes 
inzakee gegevensbescherming (doelbinding; kwaliteit van de gegevens; rechten van de 
betrokkene;; bescherming van bijzondere gegevens; en dergelijke) en voorwaarden 
waaraann moet worden voldaan om hun effectiviteit te waarborgen. Aangezien de 

2577 College bescherming persoonsgegevens 2003, p. 19. 
2588 Considerans Richtlijn 95/46, overweging 58. 
2599 De Europese Commissie en alle lidstaten moeten worden geïnformeerd over een afgegeven vergun-

ning.. Een eenmaal afgegeven vergunning kan worden ingetrokken of opgeschort, doch de situaties 
waarinn dit geschiedt, zijn betrekkelijk schaars. Zie College bescherming persoonsgegevens 2003, p. 
34. . 

2600 Het CBP adviseert de minister niet alleen over een vergunningaanvraag, maar dient ook toezicht te 
houdenn op het verwerken en doorgeven van persoonsgegevens door de verantwoordelijke op basis 
vann de in de WBP en een eventueel in een contract neergelegde bepalingen. 
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betrokkenee zelf geen partij is bij de overeenkomst, dienen hem (via het contract) be-
paaldee rechten te worden toegekend, zoals het recht op compensatie door de verant-
woordelijkee die binnen de EU is gevestigd. Een andere belangrijke waarborg behoort 
tee zijn dat de ontvanger van de gegevens wordt verplicht samen te werken met de 
toezichthoudendee autoriteit van het land van de verstrekker van de gegevens in de 
gevallenn dat de verantwoordelijke of de betreffende toezichthouder van mening is dat 
eenn onderzoek of audit naar de wijze van gegevensverwerking op de locatie van de 
gegevenss nodig is. 
Inn het licht van het voorafgaande zal het aanvragen van een vergunning voor degene 
diee voornemens is gegevens aan een derde land te verstrekken een aanzienlijke in-
spanningg betekenen. Hierdoor bestaat het risico dat de verantwoordelijke te gemak-
kelijkk zal aannemen dat sprake is van een passend beschermingsniveau in het land 
vann bestemming (art. 76 WBP) of de gegevensverstrekking ten onrechte op toesteming 
off  een zwaarwegend algemeen belang (art. 77, twee lid onder a en d) ba-
seert.2622 Anderzijds kunnen de te leveren inspanningen er ook toe leiden dat een hulp-
verlenerr of onderzoeker besluit aan een verzoek tot doorgifte van gegevens aan een 
landd zonder passend beschermingsniveau geen gehoor te geven. Om verantwoorde-
lijkenn in dit opzicht tegemoet te komen heeft de Europese Commissie modelcontrac-
tenn opgesteld. De modelcontracten bevatten onder meer bepalingen inzake verplich-
tingenn van de exporteur en importeur, gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid 
vann de partijen in de overeenkomst, samenwerking van partijen met de toezichthou-
dendee autoriteiten en toepasselijk recht. Gebruikmaking van de modelcontracten be-
tekentt niet dat men van de vergunningsplicht is vrijgesteld,264 maar wel dat de proce-
duree van vergunningaanvraag aanzienlijk kan worden vereenvoudigd en verkort. De 
doorgiftee van gegevens voor medisch-wetenschappelijk onderzoek zou verder kun-
nenn worden vergemakkelijkt indien - zoals eerder aangegeven - in het kader van de 
privacyrichtlijnn een Europese gedragscode inzake medisch-wetenschappelijk onder-
zoekk met gegevens tot stand zou komen waaraan men zich via zo'n modelcontract 
gebondenn kan verklaren. 

5.88 Samenvatt ing 

Biedtt de huidige privacyregelgeving in zijn geheel beschouwd geen onevenwichtige 
regelingg in de zin dat zij gegevensverwerking voor wetenschappelijk onderzoek en sta-
tistiekk op het terrein van de gezondheidszorg onevenredig belemmert dan wel betrokke-
nenn onvoldoende in hun privacybelangen beschermt, voor verschillende elementen van 
dezee regelgeving gaat die conclusie niet op. In het voorafgaande is geconstateerd dat op 
onderdelenn van het gegevensverwerkend proces sprake is van onevenredige belemme-
ringenn van het medisch-wetenschappelijk onderzoek dan wel van tekorten in aan be-

2611 College bescherming persoonsgegevens 2003, p. 26-27. 
2622 Ter handhaving van de WBP-bepalingen kan het CBP overigens wel bestuursdwang toepassen (art. 

655 WBP). 
2633 Beschikking van de Commissie van 15 juni 2001 betreffende modelcontractbepalingen voor de door-

giftee van persoonsgegevens naar derde landen krachtens Richtlijn 95/46/EG , PB EG nr. L181, 4 juli 
2001;; Beschikking van de Commissie van 27 december 2001 betreffende modelcontractbepalingen 
voorr de doorgifte van persoonsgegevens naar in derde landen gevestigde bewerkers krachtens 
Richtlijnn 95/46/EG , PB EG nr. L 6,10 januari 2002. 

2644 Merkus meent dat het aanvragen van een vergunning bij gebruikmaking van modelcontractbepalin-
genn in het licht van art. 26 lid 4 EG-privacyrichtlijn overbodig is en dat de minister voor dergelijke 
situatiess een algemene vergunning zou moeten afgeven. Merkus 2004, p. 14. 
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trokkenn personen geboden privacybescherming. Hiernaast werden ook kritische kantte-
keningenn geplaatst bij kwaliteitsaspecten van de regelgeving (helderheid, consistentie, 
kenbaarheidd et cetera). De belangrijkste conclusies worden hieronder op een rij  gezet. 

PrimairePrimaire verzameling van onderzoeksgegevens 
Inn paragraaf 5.3 is uiteengezet dat wetenschappelijk onderzoekers bij primaire gege-
vensverzamelingg vooral problemen ondervinden (of ondervonden) met het verkrijgen 
vann adresgegevens uit de GBA; dit kan grotendeels worden toegeschreven aan het feit 
datt tot voor kort geen (uniformerende) uitvoeringsregeling gold, zodat het gemeente-
lij kk beleid terzake van gegevensverstrekking voor (medisch-)wetenschappelijk onder-
zoekk en statistiek aanzienlijk kon variëren (van hele restrictieve tot hele soepele re-
gels).. Met name landelijke of regionale studies werden hierdoor bemoeilijkt. De nood-
zakelijkee uitwerking van de basisregel (art. 109 Wet GBA) in een uitvoeringsregeling 
(art.. 67 Besluit GBA) is er in 2001 gekomen; hierin zijn nadere voorwaarden neerge-
legdd voor verstrekking van GBA-gegevens voor wetenschappelijk onderzoek en sta-
tistiek.2655 In de rede ligt dat deze regeling de vanuit het veld gerapporteerde belemme-
ringenn zal kunnen wegnemen. Daarbij zij aangetekend dat de nieuwe regeling ge-
meentenn toch nog enige ruimte laat voor een eigen verstrekkingenbeleid, namelijk via 
toepassingg van de voorwaarde dat is voorzien in zodanige waarborgen "(...) dat de 
persoonlijkee levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad." Het is 
niett uitgesloten dat gemeenten onder die vlag toch verschillende zeggenschapsregi-
mess voor gegevensverstrekking blijven hanteren. Het is derhalve te overwegen in art. 
677 Besluit GBA (of in de Wet GBA) een bepaling op te nemen die de zeggenschap van 
betrokkenee - bij voorkeur in de vorm van een recht op bezwaar - eenduidig regelt. 
Bijj  de eigenlijke gegevensverzameling via interviews, vragenlijst- of observatieonderzoek 
heeftt altijd het principe van informed consent gegolden. De in de WBP neergelegde re-
gelss die eveneens uitdrukkelijke toestemming vereisen, roepen dan ook geen wezenlijke 
problemenn op. Een voorbehoud moet worden gemaakt voor het verzamelen van gege-
venss via het observeren van personen buiten medeweten van de betrokkene om (zoals bij 
sommigee studies op het terrein van de psychologie). Hier hangt het van verschillende 
factorenn af in hoeverre de gegevensverzameling belemmering ondervindt. Bij toepasse-
lijkheidd van de striktere WMO-regels lijk t überhaupt geen ruimte voor deze wijze van 
gegevensverzameling.. Valt het op deze wijze verzamelen van de gegevens uitsluitend 
onderr de WBP, dan hangt het af van de wijze waarop het CBP de aan haar opgelegde 
taakk invult om in dergelijke situaties een voorafgaand onderzoek in te stellen.267 

Off  privacybelangen van betrokkenen voldoende bescherming genieten, wordt mede 
bepaaldd door de wijze waarop in de onderzoekspraktijk aan het principe van infor-
medd consent wordt vormgegeven. Dit klemt te meer nu personen wier medische gege-
venss worden verzameld zich veelal in een afhankelijke en/of kwetsbare positie be-
vinden.. Nadere, in zelfregulering op te nemen regels kunnen aan betrokkenen belang-
rijkerijke waarborgen bieden, zoals een recht van de betrokkene op 'bedenktijd' en op 
intrekkingg van een eenmaal gegeven toestemming (op ieder moment en zonder op-
gaaff  van redenen). Op het stuk van de verzameling van gegevens van wilsonbekwa-

2655 Ook is voorzien in een systematische toegang tot GBA-gegevens voor wetenschappelijk onderzoek 
viaa autorisatie door de minister van Binnenlandse Zaken. De praktische betekenis van deze bepaling 
kann nog onvoldoende worden overzien. 

2666 Wel kampt men binnen het sociaal-wetenschappelijk onderzoek (waaronder medische research) met 
dee zogenaamde non-responsproblematiek, doch deze wordt niet veroorzaakt door strikte privacy-
regels. . 

2677 Art. 31, eerste lid, onder b WBP. 
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menn is ten slotte sprake van onvoldoende privacybescherming aangezien dit niet, 
zoalss in de WMO, is gebonden aan nadere (materiële) voorwaarden. De meen dat na-
deree normstelling ten aanzien van deze vorm van gegevensverzameling geboden is. 

SecundaireSecundaire verzameling van onderzoeksgegevens 
Bijj  secundaire verzameling van gegevens werpt om te beginnen de regeling die lan-
geree bewaring van patiëntengegevens ten behoeve van research beheerst belemmerin-
genn op voor de wetenschapsbeoefening. Van een meer evenwichtige regeling op dit 
puntt zou sprake zijn indien deze (net als bij gegevensverstrekking ten behoeve van 
wetenschappelijkk onderzoek) - onder bepaalde voorwaarden - ruimte zou laten voor 
eenn soepeler regime op het stuk van de zeggenschap (de huidige regel is dat herleid-
baree medische gegevens alleen op grond van uitdrukkelijke toestemming van de pati-
entt langer mogen worden bewaard). 
Iss bij langere bewaring meer ruimte geboden voor de wetenschap, bij het zogenaamde 
'eigen'' wetenschappelijk onderzoek - hulpverleners verzamelen patiëntengegevens 
waartoee zij reeds (vanwege hun rechtstreekse betrokkenheid bij de behandeling) toe-
gangg hadden - behoeft het privacybelang van de betrokkenen juist meer bescherming. 
Hett wetenschappelijk gebruik van patiëntengegevens door de hulpverlener is thans 
niett aan nadere regels gebonden (behoudens de regels die uit hoofde van het be-
roepsgeheimm reeds gelden) terwijl er in deze situatie evengoed privacybelangen in het 
gedingg (kunnen) zijn. Dit klemt te meer nu in de praktijk onder de vlag van eigen 
wetenschappelijkk onderzoek een veel ruimere kring van beroepsbeoefenaars (dan die 
rechtstreekss bij de behandeling zijn betrokken) toegang krijgt tot patiëntengegevens. 
Err zijn geen harde aanwijzingen dat de huidige, in de (artikelen 457 en 458 van de) 
WGBOO neergelegde regeling inzake verstrekking van gegevens aan externe weten-
schappelijkk onderzoekers onvoldoende ruimte laat voor wetenschappelijk onder-
zoek.. Niettemin is uit het evaluatieonderzoek inzake de WGBO naar voren gekomen 
datt de in art. 7: 458, eerste lid, onder b neergelegde eis van gegevenscodering soms op 
praktischee problemen stuit. Aannemelijk is dat deze problemen (althans op termijn) 
viaa ontwikkeling van nieuwe technologieën (zoals het elektronisch patiëntendossier) 
zullenn verminderen. 
Zijnn de regels op zich zelf niet onevenwichtig, er doen zich bij de toepassing (of al-
thanss onderdelen) hiervan wel problemen en knelpunten voor. Wanneer toestemming 
aann betrokkenen wordt gevraagd, bestaat het risico dat niet aan de hieraan verbonden 
eisenn kan worden voldaan. Men denke met name aan de situatie waarin van een con-
creett onderzoek(sdoel) nog geen sprake is en men betrokkenen bij het vragen van 
toestemmingg voor gegevensverstrekking dus slechts over een algemeen onderzoeks-
doell  (bijvoorbeeld uitvoering van medisch-wetenschappelijk onderzoek op een be-
paaldd deelterrein van de geneeskunde) kan informeren. Ook roept het toestemmings-
vereistee vragen op indien gegevens worden verzameld van kinderen boven de twaalf 
jaar.. Een ander probleem is dat hulpverleners mogelijk onvoldoende bereid en/of in 
staatt zijn bij gegevensverstrekking voldoende medewerking te verlenen. 
Bijj  toepassing van de uitzonderingen rijzen met name vragen rond het concept van 
gegevenscoderingg (en met name eventuele herleidbaarheid van desbetreffende gege-
vens).. Voorts is het niet altijd duidelijk hoeveel ruimte de uitzonderingen voor afwij-
kingg van het toestemmingsvereiste laten en is het onduidelijk hoe sommige rand-

2688 Deze regeling is in veel gevallen van (overeenkomstige) toepassing op het verstrekken of verzame-
lenn van medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de volksgezond-
heid. . 
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voorwaarden,, zoals de eis dat het onderzoek een algemeen belang dient of de be-
zwaarmogelijkheidd en het daaraan gekoppelde informatierecht van de betrokkene, in 
dee onderzoekspraktijk moeten worden toegepast. 

Bijj  het verzamelen van medische gegevens uit registraties die niet langer een hulpver-
leningsfunctiee hebben, geldt niet de WGBO maar (art. 23 van) de WBP. De daarin 
neergelegdee bepaling houdt, net als de WGBO-regeling, rekening met de noden van 
wetenschapp en statistiek. Bij toepassing van de regeling in de praktijk door registre-
rendee instellingen en medisch-wetenschappelijk onderzoekers kunnen zich echter -
nett als bij toepassing van de WGBO-bepalingen - problemen voordoen, waaronder de 
zojuistt genoemde kwesties. 
Bijj  verzameling van door het CBS beheerde gegevens speelt vooral het probleem van 
eenn moeizame toegang tot gegevens uit het doodsoorzakenregister. Het is de vraag of 
dee recente regeling in de gewijzigde Wet CBS (die een grote gelijkenis vertoont met de 
artikelenn 7: 457 en 458 BW) voldoende tegemoet komt aan dit probleem. Het lijk t 
raadzaamm in de nog op te stellen uitvoeringsregeling inzake verstrekking van doods-
oorzakenn (art. 42a, vijfde lid Wet CBS) te bepalen dat een weigering van het CBS der-
gelijkee gegevens te verstrekken gemotiveerd moet worden en dat tegen zo'n beslis-
singg bezwaar en beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht openstaat. 

VerdereVerdere verwerking van onderzoeksgegevens 
Iss de huidige wet- en regelgeving bij gegevensverzameling voor medisch-wetenschap-
pelijkk onderzoek niet in alle opzichten als voldoende evenwichtig te beschouwen 
(doorr hetzij te weinig ruimte voor wetenschappelijk onderzoek te laten, hetzij onvol-
doendee privacybescherming te bieden), dit probleem speelt veel minder bij de regels 
diee de fase van verdere verwerking van onderzoeksgegevens beheersen. Dit neemt 
niett weg dat de in deze fase op onderzoekers rustende verplichtingen (beveiligings-
plicht;; het zorgdragen voor de kwaliteit van de gegevens; meldingsplicht; publicatie 
inn niet-herleidbare vorm en dergelijke) verschillende vragen oproepen, zoals bijvoor-
beeldd wat adequate beveiliging exact inhoudt, hoe lang en in welke vorm gegevens 
mogenn worden bewaard et cetera. 
Eenn toekomstig knelpunt bij opslag en gebruik van (genetische) onderzoeksgegevens 
kann zijn gelegen in het feit dat wetenschappelijk onderzoekers niet beschikken over 
eenn wettelijk dan wel door de rechter erkend verschoningsrecht. Wanneer politie en 
justitiee toegang tot researchgegevens zouden vorderen, kunnen privacybelangen van 
betrokkenenn in het gedrang komen. 

Eenn belangrijk probleem dat niet door de geldende privacywet- en regelgeving wordt 
veroorzaakt,, maar door andere factoren (zoals bijvoorbeeld hoge kosten die moeten 
wordenn gemaakt bij het verzamelen van gegevens) betreft een terughoudende opstel-
lingg van onderzoekers om de door hen verzamelde gegevens aan andere onderzoe-
kerss voor volgend wetenschappelijk onderzoek ter beschikking te stellen. Vanuit in-
ternationalee organisaties, de overheid en de onderzoekswereld wordt evenwel in toe-
nemendee mate gewezen op het belang van 'data sharing'. Dit laatste houdt in dat 
onderzoeksgegevenss na afronding van een onderzoek niet worden vernietigd, maar -
mitss waardevol voor toekomstig onderzoek - worden bewaard en mogelijk gearchi-
veerdd in speciale databestanden. 

GrensoverschrijdendGrensoverschrijdend verkeer van onderzoeksgegevens 
Doorgiftee van medische gegevens voor researchdoeleinden vanuit Nederland naar 
landenn die lid zijn van de EU (en die hun privacywetgeving in overeenstemming heb-
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benn gebracht met de EG-privacyrichtlijn) en vice versa behoort vrij te zijn van belem-
meringen,, zo is althans de strekking van Europese privacyrichtlijn. Niettemin is 
denkbaarr dat het gegevensverkeer door vanuit het medisch beroepsgeheim voort-
vloeiendee verplichtingen van hulpverleners (zoals de verantwoordelijkheid van een 
Nederlandsee beroepsbeoefenaar na te gaan of de ontvanger van de gegevens hiermee 
ookk zorgvuldig omgaat) of verschillende opvattingen in de lidstaten over de status 
vann gecodeerde gegevens toch wordt bemoeilijkt. Nadere normstelling in vorm van 
eenn Europese gedragscode op het terrein van (medisch-)wetenschappelijk onderzoek 
mett gegevens zou dergelijke problemen kunnen wegnemen. 
Verstrekkingg van medische gegevens voor medisch-wetenschappelijk onderzoek 
vanuitt Nederland aan buiten de EU gevestigde onderzoekers, wordt beheerst door 
hoofdstukk 11 van de WBP (gegevensverkeer met landen buiten de Europese Unie). 
Betreftt het verstrekking van gegevens aan een land zonder een passend beschermings-
niveau,, dan is doorgifte van medische gegevens naar dat land in beginsel verboden. 
Overigenss vormt het plaatsen van een databestand op een wereldwijd raadpleegbare 
websitee (hierbij zijn eveneens privacybelangen in het geding) geen doorgifte van ge-
gevenss in de zin van de privacywetgeving (dit specifieke probleem zal bij de evaluatie 
vann de EG-privacyrichtlijn moeten worden betrokken). 
Opp het verbod medische gegevens aan een land zonder passend beschermingsniveau 
tee verstrekken gelden in het belang van internationale gegevensuitwisseling wel uit-
zonderingen.. In de context van medisch-wetenschappelijk onderzoek lijk t vooralsnog 
hett meeste soelaas te bieden het aanvragen van een vergunning bij de minister van 
Justitiee (art. 77, tweede lid WBP). De inspanning die de verstrekker van de gegevens 
daarbijj  dient te leveren, moeten echter niet worden onderschat. De ontwikkeling van 
modelcontractenn die voldoen aan de eisen die Europese Commissie in dit kader heeft 
gesteldd en die bovendien recht doen aan de bijzondere context van medisch-weten-
schappelijkk onderzoek met gegevens zouden het proces van doorgifte van medische 
gegevenss aan landen zonder passend beschermingsniveau aanzienlijk kunnen verge-
makkelijken.. Ook in deze context kan een Europese gedragscode voor medisch-we-
tenschappelijkk onderzoek een nuttige rol vervullen. 

224 4 



66 EEN PASSENDE REGELIN G VOOR MEDISCH-
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6.11 Inleidin g 

InIn het voorafgaande hoofdstuk is geldend privacyrecht toegepast op de verschillende 
fasenn van medisch-wetenschappelijk onderzoek met gegevens en het grensoverschrij-
dendd onderzoek; daarbij naar voren komende problemen en knelpunten werden geïn-
ventariseerdd en geanalyseerd. Op onderdelen werden soms ook oplossingen (wijziging 
off  aanvulling van de huidige regelgeving) voorgesteld. In dit hoofdstuk zal - vanuit een 
meerr theoretisch perspectief - worden aangegeven hoe een evenwichtige en anderszins 
adequatee regeling (aangeduid als 'passende' regeling) er uit zou kunnen zien. Uitgangs-
puntt daarbij vormt met name het in hoofdstuk 2 geformuleerde kader, dat in aanmerking 
iss te nemen bij een afweging van individuele privacybelangen en het belang van een vrije 
wetenschapsbeoefening.11 Hiernaast behoren de in dit hoofdstuk voorgestelde 'passende' 
normenn ook antwoord te bieden op een aantal van de in hoofdstuk 5 gesignaleerde pro-
blemenn en knelpunten. 

Omm tot uitwerking van een passende regeling te komen, is voor de volgende opzet geko-
zen.. Allereerst wordt het vraagstuk van de herleidbaarheid in relatie tot (de reeds be-
sprokenn categorie van) gecodeerde gegevens behandeld (paragraaf 6.2). De paragraaf 
spitstt zich toe op de (juridische) status van gecodeerde gegevens. In een volgende para-
graaff  wordt ingegaan op de betekenis van eerder onderscheiden categorieën privacybe-
schermendee maatregelen - materiële normen, rechten van de betrokkene en toezicht/ 
handhavingg door een onafhankelijke instantie - binnen een regeling voor onderzoek 
mett gegevens (paragraaf 6.3). Vervolgens wordt vanuit het perspectief van het nood-
zakelijkheidsvereistee (paragraaf 6.4) en toepassing van privacybevorderende technieken 
(paragraaff  6.5) aangegeven hoe adequate of passende regels eruit zouden moeten zien. In 
dee laatste paragraaf worden via synthese van het voorafgaande de contouren van een 
passendee regeling voor medisch-wetenschappelijk onderzoek met gegevens geschetst 
(paragraaff  6.6). 

6.22 Juridische status van gecodeerde gegevens 

Inn het kader van de regulering van medisch-wetenschappelijk onderzoek met gege-
venss speelt het vraagstuk van de herleidbaarheid, in het bijzonder in relatie tot geco-
deerdee gegevens, een belangrijke rol. Deze kwestie is daarom van belang, omdat men 
bijj  verwerking (voor medisch-wetenschappelijke doeleinden) van anonieme, dat wil 
zeggenn in de zin van de privacywetgeving niet-herleidbare gegevens niet, doch bij 
verwerkingg van persoonsgegevens wel is gebonden aan relevante privacywet- en re-
gelgeving.. Deze paragraaf richt zich op de vraag in hoeverre gecodeerde gegevens 
(nog)) als persoonsgegevens zijn te beschouwen. Hierover is, zoals reeds in de vooraf-
gaandee hoofdstukken bleek, discussie mogelijk.3 

11 Zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.7. 
22 Zie hoofdstuk 1, paragraaf 132. 
33 Zie voor verschillende opvattingen in de (Nederlandse) literatuur Dute e.a. 2000, p. 324. 
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Eenn prealabele vraag is wat onder gecodeerde gegevens moet worden verstaan. Het 
conceptt van codering houdt kort gezegd in dat door een arts of (registrerende) instel-
lingg uit een medische registratie 'onthoofde' (en dus geen direct identificerende) ge-
gevenss aan onderzoekers worden verstrekt. De geleverde gegevens zijn echter voor-
zienn van een uniek nummer (code) dat via gebruik van een sleutel - in bezit van de 
verstrekkendee hulpverlener of eventueel een 'trusted third party' (zie hierover meer 
inn paragraaf 6.4) - kan worden gerelateerd aan de identiteit van de betrokkene van 
wiee de gegevens afkomstig zijn. Zo blijf t het mogelijk om onderzoeksrecords in een 
laterr stadium aan te vullen met nieuwe gegevens, de betrokkene alsnog voor een in-
tervieww of vragenlijst te benaderen of de gegevens te koppelen aan andere databe-
standenn of een verzameling lichaamsmateriaal (in hoofdstuk 5 bleek dat onderzoekers 
dezee speelruimte vanuit het perspectief van een onderzoeksdoelstelling vaak nodig 
hebben). . 
Dee zojuist geschetste wijze van codering wordt ook wel 'two-way coding' genoemd 
terr onderscheiding van 'one-way coding'.4 Bij laatstgenoemde coderingstechniek is 
geenn decoderende sleutel beschikbaar die de onderzoeksrecords op een later moment 
inn verband kan brengen met individuele personen. One-way coding biedt dan ook be-
duidendd minder mogelijkheden dan two-way coding: het is bij toepassing van deze 
techniekk in principe alleen mogelijk nieuwe of recente gegevens aan een onderzoeksregi-
stratiee toe te voegen. In de Nederlandse (maar bijvoorbeeld ook Belgische) regelgeving is 
mett betrekking tot codering steeds uitgegaan van de beschikbaarheid van een sleutel en 
duss van ruimere mogelijkheden, kortom van two-way coding. In de navolgende be-
schouwingenn zal deze lijn worden gevolgd, tenzij het van belang is onderscheid tussen 
beidee vormen van codering te maken. 

6.2.22 Internationaal perspectief 

EuropeseEuropese Unie - Richtlijn 95/46/EG van de Europese Unie 
Dee vraag of gecodeerde gegevens volgens de in 1995 totstandgekomen privacyrichtlijn 
vann de Europese Unie al dan niet als persoonsgegevens te kwalificeren zijn, geeft aanlei-
dingg tot discussie. Door sommige auteurs wordt het standpunt verdedigd dat het begrip 
persoonsgegevenss in de richtlijn6 zo moet worden uitgelegd dat eventueel gecodeerde 
gegevenss voor de ontvanger van de gegevens meestal geen persoonsgegevens meer zijn 
omdatt de ontvanger zelfde gegevens niet tot betrokken individuen kan herleiden.7 Ande-
renn zijn het oneens met deze uitleg en wijzen daarbij op overweging 26 van de conside-
ranss van de privacyrichtlijn: "(...) om te bepalen of een persoon identificeerbaar is, moet 
wordenn gekeken naar alle middelen waarvan mag worden aangenomen dat zij 
redelijkerwijss door degene die voor de verwerking verantwoordelijk is dan wel door enig 
anderander persoon in te zetten zijn om genoemde persoon te identificeren (...) "(curs. MCP). 
Hieruitt wordt afgeleid dat gecodeerde gegevens ook voor degene die ze ontvangt per-
soonsgegevenss zijn, immers het zou voor de vraag of een gegeven een persoonsgegeven 

44 Zie de toelichtingen op het begrip gecodeerde gegevens in de KNAW-Gedragscode voor gebruik 
vann persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek (2003), p. 29; zie ook Van Veen 2003. 

55 Het systeem van one-way coding is toegepast op de databank met medische gegevens in IJsland. In 
art.. 3, sect. 4 en 5 van de 'Act on a Health Sector Database' wordt one-way coding omschreven als de 
transformatiee van direct identificerende gegevens in een onbegrijpelijke serie van symbolen die niet 
viaa een decoderende sleutel kunnen worden teruggebracht tot de oorspronkelijke (identificerende) 
gegevens;; Arnardóttir, Björgvinsson & Matthiasson 1999, p. 331-332; zie ook Jónatansson 2000, p. 41. 

66 Zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.1 sub a. 
77 In deze richting wijst bijv. de bijdrage van de Belgische auteur Van Malderen 1997. 
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iss geen verschil uitmaken wie (hulpverlener, intermediaire organisatie of onderzoeker) 
eenn persoon met redelijk in te zetten middelen kan identificeren.8 

Uitt een eerste evaluatie van de implementatie van Richtlijn 95/46 (2003) blijkt dat er over 
dezee kwestie ook binnen de EU-lidstaten verschillende opvattingen bestaan: 'The laws 
inn some Member States make clear that for instance encoded or pseudonymised data are 
'personal'' with regard to a person who has access to both the data and the 'key7, but are 
nott personal with regard to a person without access to the 'key7. The Austrian law refers 
too such data as 'indirectly identifiable data', while other laws add definitions of pseudo-
nymisedd data, like for example the German law. (...) In other Member States, like for 
instancee Belgium, in principle all data, which still can be linked to an individual, are re-
gardedd as 'personal' even if the data are processed by someone who cannot make that 
link.. The laws in several other Member States are ambiguous in this respect, with the 
dataa protection authorities of these Member States tending to agree with the Belgian ap-
proach,, but they are willin g to be flexible with regard to the processing of non-imme-
diatelyy identifiable data. In the case of such processing the question of whether the laws 
applyy is related to the probablity of the data subject being identified, with the nature of 
thee data also taken into account. From this it follows that diverging use is made of recital 
266 of the Directive (...)"? 

Tott dusverre heeft de Europese Commissie althans niet expliciet aangegeven hoe zij in 
hett licht van de privacyrichtlijn tegen gecodeerde gegevens aankijkt.10 

RaadRaad van Europa - Verdrag van Straatsburg/aanbevelingen R (97) 5enR (97) 18 
Hett in 1981 aanvaarde Verdrag van Straatsburg van de Raad van Europa omvat een 
(summiere)) omschrijving van het begrip persoonsgegeven. Hieronder wordt verstaan 
eenn gegeven dat betrekking heeft op een identificeerbare persoon, of wel een persoon 
"(...)) who can be easily identified: it does not cover identification of persons by means of 
veryy sophisticated methods". In latere aanbevelingen wordt het begrip echter nader uit-
gewerkt.. In de twee - in eerdere hoofdstukken - besproken aanbevelingen R (97) 5 on the 
protectionn of medical data en R (97) 18 concerning the protection of personal data col-
lectedd and processed for statistical purposes worden persoonsgegevens omschreven als 
"(...)) any information relating to an identified or identifiable individual. An individual 
shalll  not be regarded as 'identifiable' if identification requires an unreasonable amount of 
timee and manpower. In cases where the individual is not identifiable, the data are re-
ferredd anonymous".11 De toelichting op Aanbeveling R (97) 18 voegt daaraan nog toe dat 

88 In deze zin Dumortier 1997, p. 106. 
99 Analysis and impact study on the implementation of Directive EC 95/46 in Member States. De 

analysee vormt een achtergronddocument bij het rapport van de Europese Commissie 'First Report 
onn the implementation of the Data Protection Directive'; zie Europese Commissie 2003. Dat de be-
grippenn 'persoonsgegeven' en 'gecodeerde gegevens' door de lidstaten niet op eenduidige wijze 
wordenn uitgelegd (of soms helemaal niet zijn omschreven) blijkt uit een overzicht van antwoorden 
gegevenn op de vragenlijst die door de Europese Commissie werd voorgelegd aan de toezichthou-
dendee autoriteiten van de lidstaten, Answers to the questionnaire addressed to the Supervisory 
Authority,, (http://europa.eu.in/comm/internal-market/). 

100 Overigens wordt in een bijdrage (in het kader van de evaluatie van de privacyrichtlijn) van het 
internationalee juridische adviesbureau Convington & Burling gesteld dat de Europese Commissie 
well  een opvatting heeft over de status van gecodeerde gegevens, namelijk dat "(...) a transfer of 
key-codedd data from an EU investigator in a clinical trial to a sponsoring U.S. pharmaceutical com-
panyy is not a transfer of personal data triggering application of the Safe Harbour, if the U.S. compa-
nyy does not hold the key"; zie FAQ 14-Pharmaceutical and Medical Products 
(http://www.export.gov/safeharbor/FAQ14PharmaFINALiitm.). . 

111 Zie principe 1 Aanbeveling R (97) 5 en Aanbeveling R (97) 18. 

227 7 

http://europa.eu.in/comm/internal-market/
http://www.export.gov/safeharbor/FAQ14PharmaFINALiitm


HoofdstukHoofdstuk 6 

individuelee gegevens "(...) that appear to be anonymous (unaccompanied by any identi-
ficationfication data) may nevertheless in some cases be indirectly identifiable. This means that, 
forr at least some if not all data subjects, the piecing together of informative data (such as 
age,, sex, occupation, residence, family status, etc) makes it possible in fact to discover the 
identityy of the person concerned. Where this is a possibility, the data may not be consid-
eredd to be genuinely anonymous and must therefore be protected".12 In hoeverre geco-
deerdee gegevens in de context van deze beschouwingen herleidbaar zijn, blijf t evenwel 
dee vraag. 
Dee Raad van Europa heeft in het licht van de door haar opgestelde privacydocumenten 
overigenss wel een uitspraak gedaan over de herleidbaarheid van volgens de methode 
vann one-way coding versleutelde gegevens. Het betrof hier een uitspraak van het 'Stee-
ringg Committee on Bioethics' naar aanleiding van een onderzoek naar de status van 
medischee gegevens die volgens de techniek van one-way coding zijn opgeslagen in een 
nationalee database in IJsland. Het Steering Committee concludeerde dat identificatie 
vann individuen op basis van gegevens uit de IJslandse databank niet mogelijk is zon-
derr onevenredige inspanning of inzet van buitengewone middelen, kortom dat deze 
databankk volgens internationale criteria anonieme gegevens bevat (hetgeen reeds het 
standpuntt was van de IJslandse regering).13 

Inn de internationale literatuur worden bij de visie dat de in de IJslandse databank 
opgeslagenn gegevens anoniem zouden zijn, kanttekeningen geplaatst;14 daarbij wordt 
inn het bijzonder naar voren gebracht dat de IJslandse bevolking klein van omvang is, 
err naast gewone medische gegevens ook zeldzame genetische gegevens over betrok-
kenenn worden geregistreerd en de omvang van de individuele onderzoeksrecords in de 
loopp der tijd (via aanvulling met nieuwe data) zal toenemen.15 

6.2.22 Nationaal perspectief 

Thanss de vraag welke positie gecodeerde gegevens bekleden binnen de Nederlandse 
privacywetgeving. . 
Inn de voorafgaande hoofdstukken is reeds vastgesteld dat op grond van de vroegere en 
huidigee (in 2001 in werking getreden) privacywetgeving het zogenaamde redelijkheids-
criteriumm geldt: een persoon is identificeerbaar indien zijn identiteit redelijkerwijs, dat wil 
zeggenn zonder onevenredige inspanning kan worden vastgesteld (zie hoofdstuk 3, para-
graaff  3.4.4 en hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.2).16 In hoeverre gecodeerde gegevens gelet op 

122 Explanatory memorandum, par. 27, onder c Aanbeveling R (97) 18. 
133 Chadwick 1999 p. 442. 
144 In dit verband kan ook worden gewezen op een recente uitspraak van het IJslandse Hooggerechts-

hoff  (Icelandic Supreme Court 27 november 2003, No.151/2003 (Ragnhildur Guömundsdóttir vs. 
Statee of Iceland ) waarin het Hof stelt dat de huidige in IJsland geldende wettelijke regels niet vol-
doendee zijn om anonimiteit van in de database opgeslagen medische gegevens daadwerkelijk te 
kunnenn waarborgen. 

155 Zie o.a. Arnason 2002. Deze auteur relativeert in zijn artikel het onderscheid tussen one-way en two-
wayy coding en stelt dat van anonimiteit in databases als de IJslandse geen sprake kan zijn aangezien 
hierinn grote hoeveelheden informatie zijn opgeslagen die - door inzet van technieken - aan individu-
elee personen zijn te relateren. Zie ook Roscam Abbing 1999b, p. 367; Jónatansson 2000, p. 50-51. 

166 Vgl. de visie van de staatscommissie Koopmans, midden jaren zeventig, op het begrip 
persoonsgegevens:: "(...) Ook wanneer informatie wordt vermeld omtrent personen die bij voor-
beeldd slechts met een nummer zijn aangeduid, is sprake van persoonsgegevens (...), indien het mo-
gelijkk is met behulp van die nummers de gegevens tot een bepaalde persoon te herleiden. Dit herlei-
denn blijf t mogelijk, ook indien daarvoor de medewerking van derden noodzakelijk is. Alleen wan-
neerr iedere mogelijkheid verloren is gegaan om verband te leggen met een bepaalde persoon, kan 
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ditt criterium nog persoonsgegevens zijn, wordt volgens de regering bepaald door een 
aantall  feitelijke omstandigheden.17 In de situatie dat degene die de codering uitvoert en 
dee sleutel bewaart, gebonden is aan een geheimhoudingsplicht, die daadwerkelijk wordt 
gehandhaafd,, kan er in de regel vanuit worden uitgegaan dat de gegevens niet herleid-
baarr zijn. Is de sleutel echter zonder veel moeite of met eenvoudige omzeiling van waar-
borgenn te verkrijgen dan is, zo stelt de regering, wel sprake van persoonsgegevens en 
toepasselijkheidd van de privacywetgeving. Onder omstandigheden kan het daarenboven 
nogg noodzakelijk zijn dat de gegevens nader moeten worden bewerkt (geaggregeerd) om 
identificatiee tegen te gaan. Zolang identificatie van gegevens met behulp van andere 
bestandenn een reële mogelijkheid vormt, is de wet van toepassing en moeten de daarin 
opgenomenn uitgangspunten worden nageleefd. De regering stelt ten slotte dat in het 
gevall  in een gedragscode (die met zorg is vastgesteld en ook daadwerkelijk handhaaf-
baarr is) is neergelegd welke maatregelen en waarborgen voor (adequate) gegevenscode-
ringring nodig zijn de WBP niet meer van toepassing is - zelfs al zou niet geheel uitgesloten 
zijnn dat op enigerlei wijze toch herkenning van individuele personen plaatsvindt. 

Dee regering had overigens voor de opstelling van de hierboven besproken toelichting op 
dee WBP reeds enkele opmerkingen gemaakt over de status van gecodeerde gegevens. 
Gedoeldd wordt op enkele passages uit de toelichting op de vierde nota van wijziging van 
dee WGBO (1994).8 Zoals reeds in hoofdstuk 5 is geconstateerd, geven deze passages geen 
duidelijkk antwoord op de vraag of gecodeerde patiëntengegevens al dan niet per-
soonsgegevenss zijn (zie ook hoofdstuk 5, paragraaf 5.4.3 sub b). 

Hoee wordt in relevante zelfregulering aangekeken tegen gecodeerde gegevens? 
Inn de Gedragscode Gezondheidsonderzoek uit 1995 worden gecodeerde gegevens 
omschrevenn als gegevens die "(...) slechts door tussenkomst van de berichtgever tot in-
dividuelee personen kunnen worden herleid". Hierdoor zijn gecodeerde gegevens in 
dee regel geen persoonsgegevens in de zin van de privacywetgeving; niettemin is de 
wegg om gegevens tot individuele personen te herleiden niet afgesneden. Gecodeerde 
gegevenss vormen in die optiek een 'tussencategorie' waarvoor een apart rechtsregime 
dientt te gelden (strenger dan het regime voor anonieme gegevens, doch milder dan 
hett regime voor identificerende gegevens). 
Inn de gewijzigde Gedragscode Gezondheidsonderzoek (2004) wordt in de toelichting 
overr de status van gecodeerde gegevens slechts opgemerkt dat deze gegevens soms 
anoniemm en soms indirect identificerend (dus een persoonsgegeven) zijn. Wat het 
gevall  is, hangt met name af van de omstandigheden, zoals de middelen die de bezit-
terr ten dienste staan en de moeite die het kost om de gegevens tot een bepaalde na-
tuurlijkee persoon te herleiden. Uit de definitie van gecodeerde gegevens blijkt ook dat 
hierr wordt gedoeld op gegevens die via de methode van two-way coding zijn geco-
deerdd (en waarbij dus sprake is van een sleutel die kan worden gebruikt om de be-
trokkenee van wie de onderzoeksgegevens afkomstig zijn te identificeren). De toelich-
tingg vermeldt voorts dat er bij "(...) 'one way coded' (...) niet een bijzonder privacy-
probleemm [is]. Immers het bij de onderzoeker bekende codenummer kan niet door de 
onderzoekerr maar evenmin door de verstrekker tot de betrokkene worden terugher-
leid." " 

niett meer van persoonsgegevens worden gesproken". Staatscommissie Koopmans 1976, p. 117. 
177 Kamerstukken II1997798,25 892, nr. 3, p. 49-50. 
188 Kamerstukken II1993/94,21 561, nr. 20. 
199 Zie art. 1, onder j Gedragscode Gezondheidsonderzoek (1995). 
200 Toelichting Gedragscode Gezondheidsonderzoek 1995, p. 9. 
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Overigenss werd in een eerder concept van de nieuwe Gedragscode Gezondheidson-
derzoekk (conceptversie mei 2003) nog onderscheid gemaakt tussen 'gecodeerde per-
soonsgegevens'' en 'gecodeerde anonieme gegevens'. Met de term gecodeerde anonieme 
gegevenss werd gedoeld op gegevens die via one-way coding zijn versleuteld en daar-
doorr altijd anoniem zijn; het begrip gecodeerde persoonsgegevens duidde op gege-
venss die in twee richtingen zijn gecodeerd en daardoor in principe als herleidbaar 
zoudenn moeten worden beschouwd. Deze eerdere opvatting is blijkens de definitieve 
toelichtingg op de Gedragscode Gezondheidsonderzoek (zie hierboven) weer verlaten. 

6.2.36.2.3 Eigen standpunt 

Uitt het voorafgaande blijkt dat het internationale kader ruimte laat voor verschillende 
opvattingenn over de status van gecodeerde gegevens. Vooralsnog lijk t alleen een uit-
spraakk van het Europese Hof van Justitie met betrekking tot de uitleg van het begrip 
persoonsgegevenss (in de context van de algemene EG-privacyrichtlijn) hierin veran-
deringg te kunnen brengen. Uit de toelichting van de zijde van de (Nederlandse) rege-
ringg op het begrip persoonsgegevens in de WBP leid ik af dat het grotendeels afhankelijk 
iss van de feitelijke situatie of gecodeerde gegevens al dan niet als herleidbaar moeten 
wordenn beschouwd. Is degene die de code heeft opgesteld onderworpen aan een ge-
heimhoudingsplichtt die ook daadwerkelijk wordt gehandhaafd? Geldt een adequate 
privacygedragscodee die in de praktijk ook wordt nageleefd? Beschikt de betrokkene over 
(technische)) middelen om tot herleiding over te gaan? Kortom, in het ene geval zijn ge-
codeerdee gegevens niet herleidbaar, doch in het andere geval mogelijk wel (dit uitgangs-
puntt wordt ook in de Gedragscode Gezondheidsonderzoek gehanteerd). In hoofdstuk 5 
(paragraaff  5.2.2 en paragraaf 5.4.3 sub b) werd reeds aangegeven dat deze benadering de 
nalevingg van privacyregels bij medisch-wetenschappelijk aanzienlijk compliceert, maar 
ookk dat zij het gevaar in zich draagt dat persoonsgegevens ten onrechte als anoniem 
wordenn beschouwd en betrokken personen niet adequaat in hun fundamentele rechten 
wordenn beschermd. 

Hett ligt daarom in de rede medische gegevens waarop de techniek van codering is 
toegepastt in principe als persoonsgegevens te beschouwen, zoals bijvoorbeeld de Bel-
gischee wetgever heeft gedaan.21 Men redeneert dan dat een wetenschappelijk 
onderzoekerr - aan wie gecodeerde gegevens worden verstrekt - persoonsgegevens ont-
vangtt omdat de verkregen gegevens (zij het niet door hem zelf, maar) door degene die 
overr de sleutel beschikt zonder onevenredige inspanning tot betrokken individuen 
kunnenn worden herleid. Van anonieme gegevens is slechts sprake indien deze, alvorens 
zee aan onderzoekers worden verstrekt, irreversibel zijn ontdaan van alle direct identifice-
rendee kenmerken22 (eventueel voorzien van een eenmalig te gebruiken versleuteld 
persoonlijkk nummer of code, zoals bij one-way coding) en voorts niet zonder oneven-
redigee inspanning door de onderzoeker of een andere persoon tot betrokken individuen 
kunnenn worden herleid. Is herleiding in redelijkheid nog mogelijk, bijvoorbeeld via 

211 In art. 1, onder d Koninklijk besluit ter uitvoering van de Belgische privacywet wordt het begrip 
gecodeerdee persoonsgegevens omschreven als "persoonsgegevens die slechts door tussenkomst van 
dee gegevensverstrekker of van een intermediaire organisatie in verband gebracht kunnen worden 
mett een geïdentificeerde of identificeerbare persoon". Ook bijv. in Zweden worden gecodeerde ge-
gevenss als persoonsgegevens beschouwd, ook al heeft de persoon die de gegevens ontvangt geen 
toegangg tot de code; Rvnning 2003, p. 110. 

222 Men kan in dit verband ook spreken over 'gedeïdentificeerde' of 'onthoofde' gegevens. 

230 0 



EenEen passende regeling 

koppelingg met andere gegevens of bestandsvergelijking, dan behouden de gegevens 
hunn status van persoonsgegeven. 
Dezee ruime uitleg spoort met de internationaal en nationaal gehuldigde opvatting dat 
medischemedische gegevens - te beschouwen als een categorie (zeer) gevoelige gegevens - extra 
beschermingg verdienen (zie ook hoofdstuk 4, paragraaf 4.5). In dit verband kan ook 
wordenn gewezen op een rapport van de toenmalige Registratiekamer waarin wordt 
gesteldd dat beantwoording van de vraag in hoeverre (gecodeerde) gegevens nog per-
soonsgegevenss zijn en derhalve onder de beschermende werking van de privacywetge-
vingg vallen extra zorgvuldig behoort te geschieden in het geval het gegevens met een 
gevoeligg karakter betreft.24 Een ruime uitleg heeft voorts ook een belangrijk praktisch 
voordeel,, namelijk dat verstrekkers en ontvangers van gecodeerde gegevens over de 
statuss van die gegevens niet in onzekerheid hoeven te verkeren: handelingen met 
dergelijkee gegevens vallen steeds onder de vigerende privacywetgeving (waaronder 
dee WGBO en de WBP). Hiertegenover zou men overigens ook een (praktisch) nadeel 
kunnenn noemen, namelijk dat de toepasselijke privacywetgeving de uitvoering van 
onderzoekk kan belemmeren. Daartegenover staat echter dat het gebruik van geco-
deerdee gegevens, die vanwege de getroffen beveiligingsmaatregelen minder 'privacyge-
voelig'' zijn dan direct herleidbare gegevens, in aanmerking behoort te komen voor een 
milderr privacyregime; zie ook paragrafen 6.4.2 en 6.5.2 en het schema in paragraaf 6.6.4. 
Inn de onderstaande tabel is het bovenstaande schematisch weergegeven. 

Tabell  5. De juridisch e status van gecodeerde onderzoeksgegevens 

ONDERZOEKSGEGEVEN S S 

Persoonsgegevens s 
(betrokkenee zonder onevenredige inspanning identificeerbaar) 

DirectDirect herleidbare gegevens 

Onderzoekerr beschikt 
overr gegevens die hij 
directt - via NAW-gege-
vens,, geboorte-datum, 
sofinummerr en/of bio-
metrischee kenmerken - in 
verbandd kan brengen met 
individuelee personen 

IndirectIndirect herleidbare gegevens 

Onderzoekerr beschikt over gege-
venss die hij (of een ander) alleen 
viaa nadere stappen - zoals koppe-
lingg van onderzoeksgege-vens aan 
anderee gegevens of gebruik van 
eenn sleutel - in verband kan bren-
genn met individuele personen 

Zoals: : 
-- two-way gecodeerde gegevens 
-- sommige 'onthoofde' gegevens/ 
one-wayy gecodeerde gegevens 

PrivacywetgevingPrivacywetgeving van toepassing 

Anoniemee gegevens 
(betrokkenee zonder onevenredige 
inspanningg niet identificeerbaar) 

Onderzoekerr beschikt over 
gegevenss die hij (of een ander) niet 
viaa nadere stappen in verband kan 
brengenn met individuele personen 

Zoals: : 
-- geaggregeerde gegevens 
-- sommige 'onthoofde' gegevens/ 
one-wayy gecodeerde gegevens 

PrivacywetgevingPrivacywetgeving niet van toepassing 

233 In sommige gevallen kunnen additionele data-intrinsieke maatregelen, zoals het onderbrengen van 
eenn aantal te verstrekken variabelen, zoals leeftijd, woonplaats, beroep en opleiding in een ruimere 
categoriee (zoals leeftijdsgroep, woonregio en beroepsniveau), ertoe leiden dat gegevens in redelijk-
heidd niet meer herleidbaar zijn. 

244 Registratiekamer 1993, p. 10. Anders: Van Veen 2003, p. 261. 
255 Zie hoofdstuk 5 waarin dergelijke belemmeringen zijn besproken. 
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6.33 De betekenis van materiële normen, rechten van de betrokkene en 
toezicht t 

Inn het kader van (publiekrechtelijke) privacyregulering werden eerder (zie hoofdstuk 1, 
paragraaff  1.3.2) drie categorieën maatregelen onderscheiden: materiële normen, de 
rechtenn van de betrokkene en normen die voorzien in systematisch toezicht op en 
handhavingg van de naleving van privacyregels door een onafhankelijke instantie. Op 
dee betekenis van deze verschillende categorieën normen voor de regulering van gege-
vensverwerkingg bij medisch-wetenschappelijk onderzoek wordt hieronder ingegaan. 

6.6.3.3.11 Materiële normen 

Materiëlee normen vormen vanuit een oogpunt van effectieve rechtsbescherming bin-
nenn iedere privacyregeling - dus ook een regeling inzake de omgang met medische 
gegevenss in het kader van medisch-wetenschappelijk onderzoek - een onmisbaar in-
grediënt.. Voor een doeltreffende werking van deze normen is van belang dat ze (in 
hett licht van het in hoofdstuk 2 geschetste grondrechtelijk kader) een evenwichtige 
(enn ook anderszins adequate) regeling vormen. In de paragrafen 6.4 en 6.5 zullen uit-
gangspuntenn worden geformuleerd die in een regeling inzake medisch-wetenschap-
pelijkk onderzoek met gegevens tot uitdrukking zouden moeten komen. Zie verder 
paragraaff  6.6 waarin deze uitgangspunten vertaling hebben gevonden in een achttal 
materiëlee normen voor onderzoek met gegevens. 
Hiernaastt dienen materiële normen (maar overigens ook de hierna te bespreken 
rechtenn van de betrokkene en normen inzake toezicht en handhaving) op het juiste 
niveauu - wetgeving of zelfregulering - te worden gerealiseerd. In welke gevallen de 
overheidd moet optreden, hangt samen met het grondrechtelijk kader (zie hoofdstuk 2, 
paragraaff  2.8), maar wordt sinds de komst van de privacyrichtlijn in 1995 mede door 
dee Europese wetgever bepaald. Laatstgenoemde regeling vereist algemene privacyre-
guleringg op wettelijk niveau (daarin worden veelal de belangen die in het geding zijn 
bijbij  verwerking van persoonsgegevens en de criteria waaraan moet worden getoetst ex-
pliciett in beeld gebracht), maar laat binnen dat kader ruimte voor nadere normstelling 
doorr het veld - maatschappelijke organisaties en andere betrokken partijen (zie in dit 
verbandd art. 27 privacyrichtlijn).26 De Nederlandse WPR (1989) kende reeds dit sys-
teem,, ook wel het systeem van 'wettelijk geconditioneerde zelfregulering' genoemd.27 

Dee betrokken organisaties hebben de mogelijkheid de door hen opgestelde privacyre-
gelss te laten 'goedkeuren' door de toezichthouder: deze kan desgewenst een verkla-
ringg afgeven dat de opgestelde regels een juiste uitwerking vormen van de relevante 
wettelijkee bepalingen (zie ook art. 25 WBP). De Nederlandse toezichthouder heeft 
voortss als beleidsdoelstelling het bevorderen van de totstandkoming van gedragsco-
dess en hoopt via voorlichting, normontwikkeling en stimulering van 'priva-
cyvriendelijke'' technologie daaraan een bijdrage te kunnen leveren.28 

266 Verdere interpretatie en uitwerking van algemene normen vindt ook plaats via de rechtspraak. 
277 De Nederlandse privacywetgeving heeft op dit punt zelfs model gestaan voor de Europese privacy-

richtlijn;richtlijn;  Kamerstukken II1997/98,25 892, nr. 3, p. 37 en p. 128-129. 
288 Deze drie taken alsmede handhaving vormen tezamen het zogenaamde 'viersporenbeleid' van het 

CBP.. Zie het Beleidsplan 2004-2007/ Jaarplan 2004 van het CBP, p. 8); Van de Pol 2000, p. 1151-1156; 
ziee verder paragraaf 6.3.3 waarin uitvoerig op de toezichthoudende en handhavende taken van het 
CBPP wordt ingegaan. 
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Al ss belangrijke voordelen van zelfregulering worden beschouwd een grotere nale-
vingsbereidheidd en de mogelijkheid om 'maatwerk' te bieden.29 Als een ander voor-
deell  van zelfregulering geldt dat deze regels eenvoudiger en sneller kunnen worden 
aangepastt of tot stand gebracht; dit laatste is voor het medisch-wetenschappelijk 
onderzoekk niet onbelangrijk aangezien die praktijk onder invloed staat van snelle 
technologischee ontwikkelingen. Zelfregulering is evenwel slechts een reëel substi-
tuutt voor wetgeving wanneer zij aan een aantal (ook aan wetgeving te stellen eisen) 
voldoet.322 Van Driel noemt rechtsgelijkheid (regels mogen geen discriminerend effect 
hebben),, evenwichtigheid (regels weerspiegelen een redelijke afweging van uiteenlo-
pendee belangen); kenbaarheid en openbaarheid (regels zullen voldoende bekend 
moetenn zijn bij zowel degenen die ze moeten naleven als degenen wier belangen door 
dee regels worden beschermd); adequate handhaving en sanctionering (naleving moet 
aantrekkelijkerr zijn dan niet-naleving); en due-process (wanneer door zelfregulering 
eenn afzonderlijke rechtsgang wordt ingesteld, dient sprake te zijn van een behoorlijke 
procesgang:: hoor en wederhoor; kenbare motivering van een beslissing; rechtspraak 
doorr een onafhankelijke instantie et cetera).33 In het geval zelfregulering niet aan deze 
criteriaa voldoet (of niet tot stand is gekomen), zal de wetgever alsnog tot nadere 
normstellingg moeten overgaan (zie art. 26 WBP). Dit geldt zeker voor medisch-weten-
schappelijkk onderzoek omdat daarbij grondrechtelijke beschermde belangen van be-
trokkenn partijen in het geding zijn. 

6.3.26.3.2 Rechten van de betrokkene 

Zoalss aangegeven in hoofdstuk 1 (paragraaf 1.3.2) worden in deze paragraaf (en para-
graaff  6.6.2) tot de categorie 'rechten van de betrokkene' niet alleen de rechten op in-
zage,, correctie en dergelijke, maar ook het recht op informatie en de zogenaamde 
zeggenschapsrechtenn gerekend. Met name laatstgenoemde rechten vervullen binnen 
hett medisch-wetenschappelijk onderzoek met gegevens een belangrijke rol:34 op 
onderhavigg onderzoeksterrein wordt gebruik gemaakt van gevoelige (medische) gege-
venss die bovendien meestal door het medisch beroepsgeheim worden beschermd.35 

Uitgangspuntt is dat verzameling en verdere verwerking van deze gegevens voor on-
derhavigee doeleinden in beginsel slechts gerechtvaardigd zijn wanneer de betrokkene 
hieroverr adequaat is geïnformeerd en hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd.36 

Zijnn een recht op informatie en 'meebeslissen' van groot belang, de betekenis van ex-
plicietee toestemming als een instrument voor de betrokkene om zijn privacy te be-

299 Kamerstukken II 1984/85, 19 095, nr. 3, p. 20: " (...) zelfregulering stimuleert (...) de eigen 
verantwoordelijkheid,, hetgeen (...) van belang is voor de integratie van het rechtsgoed van de be-
schermingg van de persoonlijke levenssfeer in het dagelijks beheer en gebruik van persoonsgege-
vens." " 

300 Van Driel 1990, p. 418. 
311 Zie Holvast & Ketelaar 1994, p. 16-19. 
322 Van Driel 1990, p. 419. 
333 Idem. 
344 De rechten van de betrokkene op inzage e.d. mogen bij (medisch-)wetenschappelijk onderzoek 

veelall  buiten toepassing worden gelaten; zie hoofdstukken 3 en 4 en hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.3. 
355 Zie hierover ook hoofdstuk 4, paragraaf 4.5. 
366 Het onderscheid tussen expliciete toestemming en een minder vergaande vorm van zeggenschap -

zoalss een recht op bezwaar - kan overigens subtiel zijn, bijv. wanneer aan een bezwaarmogelijkheid 
geïndividualiseerdee informatieverstrekking is vooraf gegaan. 
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schermenn moet in de praktijk niet worden overschat. Een recht op uitdrukkelijke toe-
stemmingg veronderstelt idealiter dat de betrokkene een autonome en weloverwogen 
beslissingg neemt aangaande de verzameling en verdere verwerking van zijn per-
soonsgegevenss voor medisch-wetenschappelijke doeleinden.37 Er dient voorts vol-
doendee ruimte te zijn om op grond van relevante informatie al dan niet in te stemmen 
mett het gebruik van medische gegevens voor een specifiek onderzoek,38 en een een-
maall  gegeven toestemming in ieder stadium van het onderzoek te kunnen intrekken. 
Aann deze voorwaarden wordt echter niet altijd voldaan. Om te beginnen is niet on-
denkbaarr dat een betrokkene, wanneer hij om toestemming wordt gevraagd, een ze-
keree drang of verplichting voelt zijn medewerking te verlenen. Hierbij kan bijvoor-
beeldd worden gedacht aan de situatie dat de gegevens rechtstreeks van individuen 
wordenn verkregen en de potentiële deelnemers op een zeer directe en indringende 
wijzee (door onderzoekers) worden benaderd.39 Voorts kan men zich bij individuen die 
inn een kwetsbare positie verkeren, zoals (ernstig zieke) patiënten, afvragen in hoever-
ree deze personen tot een vrije keuze tot deelname aan een onderzoek kunnen komen* 
Uitt empirisch onderzoek naar de keuze van patiënten om deel te nemen aan 'clinical 
trials'' is gebleken dat de bestaande praktijk en de gangbare procedures onvoldoende 
bewerkstelligenn dat patiënten bewust, weloverwogen en in vrijheid met deelname 
instemmen.. Daarnaast kan een informatieverstrekking die te weinig specifiek en 
geïndividualiseerdd is of pas na afloop van het onderzoek plaatsvindt, aan een vrije en 
weloverwogenn toestemming in de weg staan.42 Ook heeft het intrekken van toestem-
mingg bij dataonderzoek dat reeds van start is gegaan veelal niet het effect dat alle 
gegevenss worden verwijderd (individuele gegevens kunnen immers niet meer uit een 
geaggregeerdd onderzoeksbestand worden verwijderd). 
Uitt het bovenstaande volgt niet dat voor een recht op uitdrukkelijke toestemming 
binnenn een regeling inzake medisch-wetenschappelijk onderzoek überhaupt geen 
plaatss zou zijn. In tegendeel: gelet op het feit dat het hier (zoals aangegeven in de 
slotparagraaff  van hoofdstuk 4) gaat om verwerking van een bijzondere categorie ge-
gevenss is onder omstandigheden (zoals bij gebruik van direct herleidbare medische 
gegevens;; zie ook paragraaf 6.4.2 en 6.6.2) aanleiding om zo'n recht aan de betrokkene 
toee te kennen. Tegelijkertijd ben ik van mening dat een recht op uitdrukkelijke toe-
stemmingg van de betrokkene het gebruik van medische gegevens voor research niet 
volledigg kan legitimeren. 

377 Tot de elementen van een geïnformeerde toestemming worden gerekend: informatieverschaffing 
('disclosure'),, begrip ('comprehension') en vrijwillighei d {'voluntariness'). Beauchamp & Childress 
1994,, p. 144 e.v.. 

388 Holvast & Olsthoorn-Heim 1994, p. 271. 
399 Idem. 
400 Ook bij bijv. gedetineerden kan men twijfelen aan de vrijwillighei d van hun toestemming; Van der 

Meerr 1984, p. 1388. Zie ook de regels inzake verstrekking van justitiële gegevens uit een politiere-
gisterr voor wetenschappelijk onderzoek, waarin is bepaald dat niet de betrokkene zelf, maar de mi-
nisterr van Justitie (of Burgemeester) toestemming verleent tot kennisneming van de benodigde gege-
vens.. Zie art. 15 Besluit politieregisters (Besluit van 14 februari 1991, Stb. 1991, 56). Zie ook Blok 
2002,, p. 279. 

411 Zie Verheggen 1996. Een soortgelijke conclusie volgt uit een onderzoek van Kass e.a. 1996. 
422 Simitis 1985, p. 198. 
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6.3.36.3.3 Toezicht en handhaving 

(Normenn inzake) toezicht en handhaving vormen in het kader van de huidige gege-
vensverwerkendee processen een belangrijk sluitstuk op materiële normen en rechten 
vann de betrokkene. Deze regels beogen te waarborgen dat privacyregels ook daad-
werkelijkk worden nageleefd.43 Binnen de sector van het medisch-wetenschappelijk 
onderzoekk is een aantal vormen van toezicht van belang. In de eerste plaats kan wor-
denn gewezen op de toezichthoudende en handhavende rol van de toezichthouder 
(CBP)) en eventueel een privacyfunctionaris (indien het veld besluit zo'n interne toe-
zichthouderr aan te stellen). Voorts kan worden gewezen op de handhavende taak van 
dee rechter (of een klachtencommissie), zij het dat deze alleen door de betrokkene zelf 
kann worden geactiveerd. Last but not least is voor de medische onderzoekspraktijk 
vann belang toetsing (of beoordeling) van onderzoeksprotocollen door een onafhanke-
lijk ee instantie (zoals een medisch-ethische toetsingscommissie). Op de nadere vorm-
gevingg van deze onderscheiden vormen van toezicht zal hieronder worden ingegaan. 

HetHet CBP/de functionaris voor de gegevensbescherming 
Hett CBP beschikt over een aantal belangrijke - in de WBP - neergelegde verantwoor-
delijkhedenn en bevoegdheden. Het toezicht van het CBP krijgt vorm via het bijhouden 
vann een register van aangemelde gegevensverwerkingen44 en het gebruik van diverse 
onderzoeksbevoegdheden.. Zo kan het CBP ambtshalve bijvoorbeeld risico-analyses of 
privacy-auditss uitvoeren, periodiek onderzoek uitvoeren naar de naleving van de 
meldingsplichtt binnen een bepaalde sector of op verzoek van een belanghebbende bij 
(een)) verantwoordelijke(n) een diepgaand onderzoek naar de gegevensverwerking 
verrichten.455 Voorts beschikt het CBP over de mogelijkheid een zogenoemd 'vooraf-
gaandd onderzoek' in te stellen.46 Het CBP kan als toezichthouder bij niet-naleving van 
wettelijkee verplichtingen echter ook 'ingrijpen' via het opleggen van een bestuurlijke 
boetee (bij niet-naleving van de meldingsplicht) of bestuursdwang dan wel een last 
onderr dwangsom (bij niet-naleving van de overige, in de WBP neergelegde verplich-
tingen). tingen). 
Dee WBP biedt de mogelijkheid een interne toezichthouder of 'functionaris voor de 
gegevensbescherming'' (fg) aan te stellen. Daarmee verliest het CBP niet zijn bevoegd-
heden,, maar komt het College ten aanzien van een aantal van zijn taken op afstand te 
staan.. Instelling van een fg lijk t voor specifieke sectoren als het medisch-wetenschap-
pelijkk onderzoek zinvol, zeker nu binnen die sector voor intern toezicht waarschijnlijk 
hett nodige draagvlak zal bestaan. Overigens heeft een fg geen handhavingsbevoegd-

433 Het belang van toezicht en handhaving op de naleving van privacyregels neemt door de snelle IT-
ontwikkelingenn en de internationalisering van het gegevensverkeer alleen maar toe; zie bijv. ook het 
explanatoryy report bij het Additional Protocol to the Convention for the Protection of Individuals 
withh regard to Automatic Processing of Personal Data regarding supervisory authorities and trans-
borderr flows {23 May 2001). 

444 Op deze wijze wordt de transparantie van de gegevensverwerking bevorderd. Zoals echter in 
hoofdstukk 5, paragraaf 5.2.3 is aangegeven kunnen medisch-wetenschappelijk onderzoekers op ba-
siss van het Vrijstellingsbesluit in aanmerking komen voor vrijstelling van deze verplichting. 

455 Zie art. 60 WBP. Een betrokkene verzoekt het CBP een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop 
toepassingg wordt gegeven aan de wettelijke bepalingen. Het CBP doet vervolgens aan de 
perso(o)n(en)) die daarom hebben verzocht mededeling van zijn bevindingen. 

466 Zie de artikelen 31 en 32 WBP. Binnen de medische onderzoekspraktijk lijk t een voorafgaand onder-
zoekk met name aan de orde bij observatieonderzoek waarover betrokkenen niet voorafgaand zijn 
geïnformeerdd (zie hoofdstuk 5 paragraaf 5.3.2). 
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heden;; deze zijn exclusief voorbehouden aan het CBP. Omdat het CBP een zelfstandig 
bestuursorgaann is, is de uitoefening ervan vatbaar voor beroep bij de bestuursrechter. 

DeDe rechter 
Dee rechter vervult een handhavende rol, zij het (althans in de meeste gevallen) op 
initiatieff  van de betrokkene.47 De betrokkene heeft verschillende mogelijkheden. 
Inn de eerste plaats kan hij een administratiefrechtelijke procedure (art. 45 WBP) in 
gangg zetten wanneer degene die weigert tegemoet te komen aan zijn recht op inzage, 
correctie,, verzet of informatie een bestuursorgaan is. De betrokkene (of belanghebben-
de)) kan een dergelijke klacht overigens ook (eerst) - binnen de wettelijke termijnen 
vann de Algemene wet bestuursrecht (Awb) - ter bemiddeling of advisering voorleg-
genn aan het CBP of gebruik maken van een klachtenregeling neergelegd in een 
gedragscode,, mits het CBP die code in overeenstemming met de privacyregelgeving 
heeftt verklaard (art. 47). Indien de beslissing rond een verzoek om inzage en dergelij-
kee niet is genomen door een bestuursorgaan, maar door een private persoon kan de 
betrokkenee een verzoekschrift indienen bij een arrondissementsrechtbank; de in dit 
verbandd geldende procedure is neergelegd in art. 46 WBP. 
Menn kan ook een civiele procedure starten om andere kwesties (dan de zojuist ge-
noemde)) in rechte aan de orde te stellen. Op de verantwoordelijke rust niet - zoals 
onderr de WPR - een risicoaansprakelijkheid. Wel is het aan hem49 te bewijzen dat de 
schadee niet aan hem kan worden toegerekend. Een civiele procedure mondt uit in het 
verbiedenn van bepaald gedrag of het treffen van maatregelen tot herstel van de gevol-
genn van dat gedrag (art. 49 en art. 50 WBP). 
Wanneerr de verantwoordelijke tevens 'hulpverlener' is in de zin van de WGBO met 
wiee de betrokkene een behandelingsovereenkomst heeft gesloten (zie hoofdstuk 4, 
paragraaff  4.4.4), heeft deze ook uit dien hoofde de mogelijkheid van een schadever-
goedingsactie.. Gedacht kan worden aan situaties waarin patiëntengegevens in strijd 
mett de WGBO (en de WBP) door de hulpverlener voor wetenschappelijk onderzoek 
wordenn gebruikt (eigen wetenschappelijk onderzoek), aan onderzoekers worden ver-
strektt of worden bewaard. In dergelijke omstandigheden is er overigens ook de mo-
gelijkheidd van een procedure bij een klachtencommissie of de tuchtrechter. 
Aangezienn kwesties rond medisch-wetenschappelijk onderzoek met gegevens tot op 
hedenn niet of nauwelijks aan de rechter werden voorgelegd, moet de praktische bete-
keniss van deze vorm van handhaving hier niet worden overschat. Tegelijkertijd lijk t 
hett van belang dat in laagdrempelige (onafhankelijke) klachtenmogelijkheden voor de 
betrokkenee wordt voorzien. 

477 Alleen bij strafrechtelijke vervolging (zoals bijv. neergelegd in art. 75 WBP - deze bepaling geldt 
wanneerr de verantwoordelijke zijn meldingsplicht niet heeft nageleefd of, ondanks een verbod tot 
doorgiftee van persoonsgegevens naar een bepaald land, toch gegevens aan dat land heeft verstrekt) 
off  een tuchtrechtelijke procedure hoeft het initiatief niet van de betrokkene zelf uit te gaan. 

488 Onder de WPR gold nog een risico-aansprakelijkheid. De wijziging van risico- naar 
schuldaansprakelijkheidd is het gevolg van de EG-privacyrichtlijn. In theorie gaat het hier om een 
verzwakkingg van de positie van de betrokkene, doch uit de evaluatie van de WPR is gebleken dat de 
hierinn opgenomen risico-aansprakelijkheid in de praktijk nauwelijks een rol heeft gespeeld; Kamer-
stukkenstukken II1997-98,25 892, nr. 3, p. 176. 

499 Naast de verantwoordelijke kan ook de 'bewerker' (degene die t.b.v. de verantwoordelijke gegevens 
verwerktt zonder aan zijn direct gezag te zijn onderworpen) aansprakelijk zijn, doch alleen voor zijn 
aandeell  in de schade. 
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EenEen onafhankelijke toetsende instantie 
Eenn groot deel van het medisch-wetenschappelijk onderzoek, namelijk onderzoek met 
mensenn (of wel onderzoek dat onder de WMO valt; zie hoofdstuk 5, paragraag 5.2.2) 
wordtt reeds getoetst door zogenaamde medisch-ethische toetsingscommissies 
(METC's);; een onderzoeksprotocol mag uitsluitend worden uitgevoerd indien hier-
overr een positief oordeel is verkregen van een (in de zin van deze wet erkende) com-
missie;; op niet-naleving van deze verplichting staan strafrechtelijke sancties (art. 33, 
tweedee lid WMO). Zoals aangegeven in hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.2 valt het verzame-
lenn en verwerken van medische persoonsgegevens in de context van medisch-we-
tenschappelijkk onderzoek in de meeste gevallen niet onder de reikwijdte van de 
WMOO en is een vergelijkbare toetsingsplicht voor deze vorm van onderzoek niet in 
anderee wetgeving opgenomen. 
Nietteminn kan bij de beoordeling of medisch-wetenschappelijk onderzoek met gege-
venss aan de juridische (en ethische) normen voldoet, een onafhankelijke toetsende 
instantiee een belangrijke rol vervullen. Zo'n instantie is in de regel beter dan de betrok-
kenee toegerust op het vaststellen van niet-naleving van geldende regels of het signaleren 
vann bepaalde privacyrisico's.50 Zo zal een individuele betrokkene bijvoorbeeld lastig 
kunnenn beoordelen in hoeverre de beveiliging of codering van onderzoeksgegevens ade-
quaatt is, welke privacyaspecten voor zijn familieleden zijn verbonden aan een onder-
zoeksprojectt met genetische gegevens en in hoeverre onderzoeksresultaten voor hem (als 
lidd van een bepaalde groep) een stigmatiserend effect kunnen hebben dan wel ertoe kun-
nenn leiden dat hij hiervan bij toegang tot een particuliere verzekering of arbeid nadeel 
zouu kunnen ondervinden.51* 2 Bij verstrekking van onderzoeksgegevens aan buitenlandse 
onderzoekerss of onderzoeksinstituten gelden vergelijkbare overwegingen: de consequen-
tiess en risico's op het niveau van privacybescherming zijn voor betrokken individuen 
niett of nauwelijks te overzien. 

6.3.46.3.4 Conclusie 

Hett is uit een oogpunt van adequate privacyregulering van wezenlijk belang dat de in 
dee laatste paragraaf van dit hoofdstuk te schetsen 'passende' regeling elementen om-
vatt uit alle - zojuist besproken - categorieën privacybeschermende normen. Voorts 
dientt binnen de categorie van normen inzake toezicht en handhaving te worden voor-
zienn in (een regeling van) systematisch toezicht op medisch-wetenschappelijk onder-
zoekk met gegevens door een onafhankelijke instantie. 
Overr de onderlinge verhouding tussen de drie categorieën maatregelen zij nog het vol-
gendee opgemerkt. In de eerste plaats mag het zwaartepunt van een regeling inzake me-
disch-wetenschappelijkk onderzoek niet te zeer liggen bij zeggenschap van de betrok-
kene.. Deze kan immers in de huidige - steeds meer door informatietechnologie beheers-
tee - maatschappij aan met name zijn zeggenschapsrechten niet altijd de bescherming 
ontlenenn die daarmee idealiter wordt beoogd (zie paragraaf Ó.3.2).53 

500 Dit laatste veronderstelt wel dat binnen zo'n instantie de vereiste juridische, ethische, technische en 
statistischee kennis aanwezig is. 

511 Een voorbeeld van zo'n studie betreft een onderzoek naar druggebruik onder jongeren op een 
middelbaree school. Zo'n studie kan, alhoewel zij niet de identiteit van individuele druggebruikers 
hoeftt te onthullen, de reputatie van de leerlingen van deze school ernstig schaden; McCarthy & 
Porterr 1991, p. 239. 

522 Men mag aannemen dat het laatstgenoemde risico (stigmatisering) zeker ook aan de orde kan zijn 
bijj  onderzoek met genetische gegevens; Dute 2003, p. 31. 

533 In vergelijkbare zin Roscam Abbing 1988, p. 19. 
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Inn de tweede plaats zal de betekenis van materiële normen en normen inzake toezicht en 
handhavingg toenemen naarmate de betrokkene een lichtere vorm van zeggenschap (zo-
alss een recht op bezwaar) heeft. 

6.44 Passende regels in het licht van het noodzakelij  kheidsvereiste 

Hett uit het grondrechtelijke kader voortvloeiende noodzakelijkheidsvereiste werd in 
hoofdstukk 2 besproken en vertaald in een aantal factoren die uitgangspunt zouden 
moetenn vormen bij het opstellen van privacyregelgeving met betrekking tot medisch-
wetenschappelijkk onderzoek met gegevens (zie paragraaf 2.7). In deze paragraaf zal 
wordenn aangegeven hoe een regeling voor onderzoek met gegevens gelet op deze 
criteria,, ook wel aangeduid als de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit, 
eruitt zou moeten zien. 

6.4.22 Het beginsel van subsidiariteit 

Uitt het subsidiariteitsbeginsel volgt dat een regeling die de verwerking van medische 
gegevenss voor wetenschappelijke doelstellingen normeert zo is vormgegeven dat een 
inbreukk op de privacy van de betrokkene zoveel mogelijk wordt voorkomen of althans 
eenn zo gering mogelijke omvang heeft. Dit betekent in de eerste plaats dat een dergelijke 
regelingg als uitgangspunt heeft dat niet meer persoonsgegevens voor een onderzoekspro-
jectt worden verwerkt dan noodzakelijk is voor de doelstelling van desbetreffend on-
derzoek,, kortom dat de te verwerken persoonsgegevens in het licht van de onderzoeks-
doell  niet bovenmatig mogen zijn. 
Hett subsidiariteitsbeginsel heeft voor een regeling inzake medisch-wetenschappelijk 
onderzoekk met gegevens echter nog andere implicaties welke samenhangen met de aard 
vann de te verwerken gegevens, de vorm waarin de gegevens worden verwerkt en de 
methodee van dataonderzoek. 

DeDe aard van de te verwerken gegevens 
Uitt het principe van subsidiariteit volgt dat zo min mogelijk intieme gegevens worden 
verzameldd en verwerkt. Bij medisch-wetenschappelijk onderzoek zijn echter per definitie 
intiemee of gevoelige - want medische - gegevens noodzakelijk. Iedere verwerking van 
zulkee gegevens levert in beginsel - in tegenstelling tot gegevensverwerking in het 
algemeenn - een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer op.55 De reikwijdte van het 
begripp medisch gegevens (of in termen van de privacywetgeving: gegevens betref-
fendee iemands gezondheid) is zeer ruim: alle gegevens die de geestelijke of lichame-
lijk ee gesteldheid van een persoon betreffen vallen hieronder (zie ook hoofdstuk 4, para-
graaff  4.43). 
Binnenn de categorie van medische gegevens is overigens nog wel onderscheid te ma-
kenn tussen minder en meer gevoelige gegevens. Zo lijken de met het gebruik van me-

544 Zie in dit verband principe 12.2, onder c van Aanbeveling R (97) 5 inzake de bescherming van medi-
schee gegevens en de Verklaring inzake privacybescherming bij wetenschappelijk onderzoek van de 
Europeann Science Foundation waarin is bepaald dat in de omstandigheid dat redelijkerwijs geen 
explicietee toestemming van de betrokkene kan worden verkregen een onderzoeksproject moet wor-
denn geautoriseerd door een in het nationale recht aangewezen orgaan of onafhankelijke instantie. 

555 Aldus de regering die tijdens de parlementaire behandeling van de WBP stelde dat gevoelige -
waaronderr medische - gegevens "(...) naar hun aard inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer 
(...)"Ziee Handelingen II 1998/99, nr. 6, p. 10. 
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dischee gegevens verbonden privacyrisico's groot wanneer gegevens met een voorspel-
lendee waarde - dat wil zeggen gegevens die kennis verschaffen over een verhoogd risico 
opp toekomstige gezondheidsschade - worden verzameld en verwerkt.56 Voorbeeld bij 
uitstekk zijn genetische gegevens, die zich overigens ook vanwege andere kenmerken 
vann 'gewone' medische gegevens onderscheiden, zoals het duurzame, onveranderlij-
kee karakter van deze gegevens en de genetische verbondenheid van bloedverwanten 
tenn aanzien van erfelijke risico's.57 De (mate van) gevoeligheid van een medisch gegeven 
iss verder in verband te brengen met de aard van de aandoening waarop het gegeven 
betrekkingg heeft. Zo zullen medische gegevens als 'botbreuk' of 'griep' doorgaans in 
minderee mate als privacygevoelig worden beschouwd dan bijvoorbeeld het gegeven dat 
iemandd 'ernstige psychische problemen', 'kanker' of een 'HTV-infectie' heeft.58 

Gelett op de hierboven weergegeven gradaties in gevoeligheid dient in een regeling voor 
onderzoekk met gegevens tot uitdrukking te komen dat voor wetenschappelijk onderzoek 
off  statistiek met extra gevoelige gegevens (zoals erfelijkheidsgegevens) alleen ruimte is 
wanneerr een onderzoek niet zonder deze gegevens kan worden uitgevoerd. 

DeDe vorm waarin de gegevens worden verwerkt 
Hett subsidiariteitsbeginsel impliceert voorts dat het verzamelen en verwerken van ano-
niemenieme medische gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek vertrekpunt 
behoortt te zijn. Dit zogenoemde 'anonimiteitsprincipe' heeft binnen de onderzoeksprak-
tijkk alreeds erkenning gevonden, zo blijkt uit in hoofdstuk 3 besproken internationale 
documenten.. Onder anonieme gegevens worden verstaan gegevens die in het licht van 
dee privacywetgeving niet op geïdentificeerde of identificeerbare personen betrekking 
hebbenn (de privacywetgeving is op het verwerken van deze gegevens niet meer van toe-
passing;; zie paragraaf 6.2). In het vorige hoofdstuk (paragraaf 5.4.3) is vastgesteld dat niet 
iederr onderzoek, (uitsluitend) met anonieme gegevens kan worden uitgevoerd. Zo kan 
hett bijvoorbeeld vanwege aard en/of doeleinden van een onderzoek noodzakelijk zijn 
omm gegevensbestanden aan andere bestanden of aan bestanden met lichaamsmateri-
aall  te koppelen. Ook zijn voor een onderzoeksproject soms gegevens als leeftijd en 
beroepp (in plaats van leeftijdscategorie en beroepsgroep) noodzakelijk.60 Sommig 
wetenschappelijkk onderzoek heeft bovendien een longitudinaal karakter waardoor de 
gegevenss ook na beëindiging van het desbetreffende onderzoeksproject direct of indi-
rectt identificeerbaar moeten blijven. Indien het gebruik van anonieme gegevens gelet op 
hett doel van het onderzoek niet mogelijk is, zal men tot het gebruik van persoonsgege-
venss moeten overgaan. Het subsidiariteitsbeginsel brengt voorts met zich dat het gebruik 
vann direct herleidbare gegevens pas overwogen mag worden wanneer een onderzoek niet 
mett gecodeerde gegevens kan worden uitgevoerd.61 

566 Zie E.W. Roscam Abbing 1996, p. 4-5. 
577 Sutorius 1993, p. 154-155. 
588 Zie Tazelaar 1998, p. 158. In dit verband kan ook worden gewezen op de zaak Z t. Finland (EHRM 

255 februari 1997, NJCM-Bulletin 1997, p. 712 e.v., m.nt. A.C. Hendriks, § 96) waarin door het Hof 
wordtt gesteld dat "(...) the disclosure of [information about a person's HIV infection] (...) may dra-
maticallyy affect his or her private and family life, as well as social and employment situation, by ex-
posingg him or her to opprobrium and the risk of ostracism". 

599 Zie principe 12.1 Aanbeveling R (97) 5 inzake de bescherming van medische gegevens van de Raad 
vann Europa: "Whenever possible, medical data used for scientific research purposes should be ano-
nymous";; zie ook principe 1.5 van de verklaring van de European Science Foundation (1980; gerevi-
seerdd in 1985). 

600 Ganzeboom 1997, p. 20-21. 
611 Zie voor deze benadering (anoniem - gecodeerd - herleidbaar) ook Gezondheidsraad 1993, p. 16 e.v.. 
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Eenn dergelijke benadering vindt men terug in Franse en Belgische privacywetgeving. 
Inn Frankrijk werd in 1994 een nieuw wettelijk regime geïntroduceerd voor het ver-
werken,, c.q. verstrekken van persoonsgegevens voor medisch-wetenschappelijke 
doeleinden.. De aldaar geldende algemene privacywetgeving62 omvat een specifiek 
hoofdstukk (Chapitre V BIS) betreffende de geautomatiseerde verwerking van per-
soonsgegevenss ten behoeve van wetenschappelijke doeleinden, gelegen op het terrein 
vann de volksgezondheid. De daarin opgenomen regels gelden niet voor verwerking 
(waaronderr doorgifte) van gegevens voor therapeutische doeleinden en het primair 
voorr wetenschappelijk onderzoek verzamelen van gegevens.63 In het in de Franse 
privacywetgevingg opgenomen regime is hoofdregel dat de voor onderzoek benodigde 
medischee persoonsgegevens voor hun transmissie worden gecodeerd. Het betreft 
hierr overigens geen absolute voorwaarde: codering mag achterwege worden gelaten 
indienn sprake is van gegevensverwerking ten behoeve van studies op het terrein van 
dee postmarketing surveillance, bij landelijk of internationaal opgezette studies of 
wanneerr een bijzonder aspect van het onderzoek daartoe aanleiding geeft. 
Inn België werd in 2000 het Koninklijk besluit 'ter uitvoering van de wet van 8 decem-
berr tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 
vann persoonsgegevens' (Wet Verwerking Persoonsgegevens)65 uitgevaardigd. Dit 
besluit,, dat op 1 september 2001 in werking trad, regelt ook de verwerking van per-
soonsgegevenss voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden (hoofd-
stukk II). In de artikelen 3 tot en met 5 van hoofdstuk II van het besluit treft men de 
eerderr aangegeven - op het subsidiariteitsbeginsel berustende - benadering aan: "De 
lateree verwerking van persoonsgegevens voor historische, statistische of wetenschap-
pelijkee doeleinden vindt plaats aan de hand van anonieme gegevens. Indien een latere 
verwerkingg van anonieme gegevens niet de mogelijkheid biedt de historische, statisti-
schee of wetenschappelijke doeleinden te verwezenlijken, mag de verantwoordelijke 
voorr de latere verwerking (...) gecodeerde persoonsgegevens verwerken. (...).Indien 
eenn latere verwerking van gecodeerde gegevens niet de mogelijkheid biedt de histori-
sche,, statistische of wetenschappelijke doeleinden te verwezenlijken, mag de verant-
woordelijkee voor de latere verwerking (...) niet-gecodeerde persoonsgegevens ver-
werken.. (...)." 
Dezee trapsgewijze - op het principe van subsidiariteit gestoelde - benadering dient in 
eenn regeling voor wetenschappelijk onderzoek met gegevens tot uitdrukking te komen. 

DeDe methode van data-onderzoek 
Voortss volgt uit het subsidiariteitsbeginsel dat binnen de normering van medisch-weten-
schappelijkk onderzoek met gegevens uitgangspunt behoort te zijn dat door onderzoekers 
dee minst ingrijpende methode van data-onderzoek wordt ingezet, tenzij de doelstellin-
genn van het onderzoek niet op deze wijze kunnen worden bereikt. Onderzoek met gege-
venss dat in beginsel het minst ingrijpt in de persoonlijke levenssfeer is onderzoek met 
reedss beschikbare medische gegevens ('dossieronderzoek') van wilsbekwame patiënten. 

622 Loi no. 78-17 du 6 janvier 1978 'relative a 1'informatique, aux fichiers et aux libertés'; aangevuld door 
Loii  no. 94-548 du Ier juillet 1994 'relative au traitement de données nominatives ayant pour fin la re-
cherchee dans Ie domaine de la santé' Q.O. du 2 juillet 1994). 

633 Zie art. 40-1 loi no. 78-17 du 6 janvier 1978. 
644 Zie art. 40-3 loi no. 78-17. 
655 Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerkingg van persoonsgegevens. Deze wet werd in 1998 aan de EG-privacyrichtlijn aangepast via 
dee Wet van 11 december 1998 tot omzetting van de Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 (privacy-
richtlijn). . 
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Hett verzamelen van gegevens rechtstreeks bij betrokkenen (hetgeen in principe actieve 
medewerkingg van betrokkenen èn verzameling van direct herleidbare gegevens impli-
ceert),, door analyse van lichaamsmateriaal of gegevensverzameling bij wilsonbekwamen 
(diee in een kwetsbaardere positie verkeren dan wilsbekwamen), betekent doorgaans een 
groteree inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen.*6 In de regels voor re-
searchh met medische gegevens zou tot uitdrukking moeten komen dat deze categorieën 
vann onderzoek pas mogen worden overwogen wanneer secundair gebruik van be-
staandee gegevens van wilsbekwame personen geen reële optie is.6 In dit verband kan 
ookk worden gewezen op de beschouwingen over 'data sharing' in hoofdstuk 5 (paragraaf 
5.6.3)) uitmondend in de conclusie dat een regeling inzake gebruik van medische gege-
venss voor onderzoeksdoeleinden vanuit een oogpunt van privacy zou moeten bevorde-
renn dat onderzoeksdata opnieuw voor onderzoek ter beschikking worden gesteld. 

6.4.26.4.2 Het beginsel van proportionaliteit 

Hett beginsel van proportionaliteit impliceert dat het beschermingsregime dat geldt 
voorr het gebruik van medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek zich dient 
tee verhouden tot de omvang van de inbreuk die op de privacy wordt gemaakt en de 
zwaartee van het belang dat met de gegevensverwerking wordt gediend. 

DeDe omvang van de inbreuk op de privacy 
Err werd reeds vastgesteld dat bij iedere verwerking van medische persoonsgegevens 
voorr wetenschappelijke of statistische doeleinden sprake is van een inbreuk op de 
persoonlijkee levenssfeer. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat die inbreuk in 
omvangg niet steeds gelijk is. De omvang (of ernst) van de privacyinbreuk wordt - in 
hett verlengde van het in paragraaf 6.4.1 gestelde - bepaald door de aard van de gege-
vens,, de vorm waarin de gegevens worden verwerkt en de methode van dataonder-
zoek.688 Zo zal bijvoorbeeld de verwerking van genetische gegevens van pasgeborenen 
off  verstandelijk gehandicapten een grotere inbreuk op de privacy opleveren dan on-
derzoekk waarin geen extra gevoelige gegevens worden verwerkt en waarin geen 
wilsonbekwamee personen worden betrokken. Voorts vormt het gebruik van direct 
herleidbaree gegevens een grotere inbreuk op de privacy dan het gebruik van geco-
deerdee (of indirect herleidbare) gegevens. In het laatste geval zullen immers de risi-
co'ss van misbruik en/of onzorgvuldig gebruik van de gegevens (door derden) in de 
regell  minder groot zijn dan wanneer de onderzoeker over direct herleidbare onder-
zoeksgegevenss beschikt. 

666 Anders: Anne 2000, p. 194. Deze auteur is van mening dat secundaire verzameling van gegevens 
voorr betrokkenen meer risico's inhoudt dan primaire gegevensverzameling, omdat betrokkenen in 
eerstgenoemdee situatie niet de mogelijkheid heeft te bepalen welke gegevens exact voor onderzoek 
wordenn verzameld. 

677 Vgl. art. 4.2 Gedragscode Gezondheidsonderzoek 1995 (in de huidige code is deze bepaling 
weggevallen):: "Een onderzoeker mag persoonsgebonden gegevens over wilsonbekwame personen 
slechtss gebruiken indien het onderzoek niet met gegevens over wilsbekwamen kan worden uitge-
voerd". . 

688 Uit de relevante rechtspraak inzake het recht op privacy kan worden afgeleid dat ook de mate 
waarinn een betrokkene over (de toelaatbaarheid van) een beperking van zijn privacy heeft kunnen 
beslissenn (zeggenschap) de omvang van de inbreuk bepaalt. De meeste vergaande vorm van zeg-
genschapp - expliciete toestemming - leidt er in mijn visie evenwel niet toe dat een eventuele inbreuk 
opp de privacy volledig wordt gecompenseerd. Zie hoofdstuk 2 (paragraaf 2.7). 
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Ditt geconstateerd hebbende, rijst de vraag in hoeverre deze verschillen op het niveau 
vann de normering van medisch-wetenschappelijk onderzoek tot uitdrukking moeten 
komen.. Om te beginnen de kwestie in hoeverre aparte beschermingsregimes moeten 
geldenn voor onderzoek met 'gewone' medische gegevens en 'extra gevoelige' medische 
gegevenss (laatstgenoemde categorie gegevens komt in die optiek voor het meest strikte 
regimee in aanmerking). Zou men verschillende regimes hanteren, dan stuit men direct op 
hett probleem dat in een bepaalde situaties een scherp onderscheid tussen 'gewone' en 
'extraa gevoelige' medische gegevens lastig zal zijn.69 Zo hebben sommige 
erfelijkheidsgegevenss geen voorspellende waarde en derhalve geen extra gevoelig ka-
rakterr terwijl deze eigenschap wel kan worden toegeschreven aan nogal wat conventio-
nelee medische gegevens, zoals (hoge) bloeddruk, diabetes of (een hoog) cholesterol.70 

Daarenbovenn kan men zich afvragen of het doorgaans graduele verschil russen gewone 
medischee informatie en extra gevoelige informatie wel afzonderlijke normen rechtvaar-
digt.. Kortom, een apart regime voor extra gevoelige (genetische) gegevens ligt niet in de 
rede.. Daarmee is echter niet gezegd dat de graad van gevoeligheid van een (medisch) 
gegevenn geen rol zou moeten spelen bij toepassing van privacyregels en de daarin voor-
geschrevenn belangenafwegingen. Ook ten aanzien van dataonderzoek dat vanwege de 
gebruiktee methoden een grotere inbreuk oplevert op de privacy dan ander dataon-
derzoekk geldt dat niet een apart rechtsregime, maar specifieke toepassing van be-
staandee normen in de onderzoekspraktijk geboden is. 
Iss het verschil in privacyinperking tussen gewone en extra gevoelige medische gege-
venss en tussen verschillende methoden van dataonderzoek gradueel, dat is het niet 
wanneerr wordt gekeken naar de verschillende vormen waarin gegevens kunnen wor-
denn verwerkt. Zo worden de privacyrisico's voor betrokkenen aanzienlijk geredu-
ceerdd wanneer een onderzoek niet met direct herleidbare, maar met gecodeerde (dus 
indirectt herleidbare) gegevens wordt uitgevoerd; vanuit een oogpunt van proportio-
naliteitt dienen hiervoor dan ook soepelere uitgangspunten te gelden (zie ook para-
graaff  6.5). In de eerder genoemde, binnen Frankrijk en België geldende privacyrege-
lingenn ziet men een dergelijke benadering in meer of mindere mate terug. De Franse 
wetgeverr heeft het gebruik van gecodeerde medische gegevens gekoppeld aan een 
mildd zeggenschapsregime: slechts een door de betrokkene aangetekend bezwaar staat 
aann het gebruik van zijn persoonsgegevens voor medisch-wetenschappelijke doelein-
denn in de weg (bezwaarsysteem).72 Overigens geldt dit soepelere bezwaarsysteem ook 
bijbij  gebruik van direct herleidbare gegevens (mits een voorgenomen onderzoek niet 
mett gebruikmaking van gecodeerde gegevens kan worden uitgevoerd). In die zin is 
doorr de Franse wetgever niet aan het evenredigheidsbeginsel vastgehouden. In België 
geldenn verschillende regels voor het verwerken van gecodeerde gegevens en niet-
gecodeerdee gegevens. Ten aanzien van het gebruik van niet-gecodeerde gegevens is 
inn het reeds genoemde Koninklijk besluit een toestemmingssysteem opgenomen,74 

terwijll  in het kader van de verwerking van gecodeerde gegevens sprake is van een 

699 Zie in vergelijkbare zin Callens 1995, p. 135. 
700 Idem, p. 131-132. 
711 Zie (o.a.) Kamerstukken II1997/98, 25 892, nr. 3, p. 84. Zie ook de Nota van Toelichting op het Besluit 

gevoeligee gegevens, Stb. 1993,158, p. 5. 
722 Zie art. 40-4 loi no. 78-17. Is een betrokkene overleden, dan is het gebruik van zijn gegevens voor 

onderzoekk niet toegestaan indien hij hiertegen bij leven schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. 
733 Zie afdeling 2 en 3 van het hoofdstuk dat de verwerking van persoonsgegevens voor historische, 

statistischee of wetenschappelijke doeleinden regelt. 
744 Zie de artikelen 18 en 19 Koninklijk besluit. 
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soepelerr regime dat alleen uit het (in de Belgische Wet Verwerking Persoonsgegevens 
neergelegde)) recht van verzet bestaat. 

HetHet belang dat met het onderzoek wordt gediend 
Voortss dient het regime dat het gebruik van data voor medisch-wetenschappelijk 
onderzoekk normeert in een evenredige verhouding te staan tot het belang dat met de 
gegevensverwerkingg (het onderzoek) wordt gediend. In dit verband is - conform art. 
7:: 458, tweede lid, onder a - onderscheid te maken tussen wetenschappelijk onder-
zoekk dat een (zwaarwegend) algemeen belang dient (het overgrote deel van het on-
derzoekk op het terrein van gezondheidszorg en geneeskunde) en wetenschappelijk 
onderzoekk dat geen algemeen belang dient, zoals bijvoorbeeld een door de industrie 
opgezett retrospectief dataonderzoek dat louter is gericht op het verkrijgen van geag-
gregeerdee data ten behoeve van marketing doeleinden. In het licht van het proportio-
naliteitscriteriumm zou voor laatstgenoemde categorie van onderzoek een striktere 
normm moeten gelden dan voor onderzoek dat een algemeen belang dient. 
Overigenss kan men zich afvragen of men niet zou moeten kiezen voor een ander crite-
rium,, namelijk hetgeen is neergelegd in art. 3, onder a WMO. Dit criterium onder-
scheidtt onderzoek waarvan "redelijkerwijs aannemelijk is dat het (...) tot de vaststel-
lingg van nieuwe inzichten op het gebied van de geneeskunde zal leiden" van onder-
zoekk waarbij dat redelijkerwijs niet aannemelijk is (zoals het al eerder genoemde zui-
veree marketing onderzoek). Aangezien dit criterium voor de onderzoekspraktijk iets 
concreterr lijk t en het overigens ook reeds in een andere context (de WMO) wordt toe-
gepast,, zou ik aan een min of meer vergelijkbaar criterium voor dataonderzoek de 
voorkeurr geven.75 

6.55 Passende regels in het licht van de toepassing van 
privacytechnologie e 

Ontwikkelingenn op het terrein van de U leveren niet alleen (nieuwe) bedreigingen op 
voorr de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen, maar kunnen ook worden ingezet 
omm privacyschendingen jegens betrokkenen te voorkomen of althans zoveel mogelijk 
tee beperken. In het kader van de zogenaamde 'privacybeschermende technieken' kan 
onderscheidd worden gemaakt tussen technieken die de toegang tot (reeds beschikba-
re)) persoonsgegevens beperken in de zin dat alleen bevoegde gebruikers toegang 
kunnenn krijgen (zie ook hoofdstuk 5, paragraaf 5.6.1), en technische maatregelen die 
moetenn bewerkstelligen dat zo min mogelijk persoonsgegevens worden verwerkt. 
Menn spreekt in dit laatste verband ook wel van privacytechnologie; hiertoe worden 
ookk de privacy enhancing technologies (PET) ofwel privacybevorderende technieken 
gerekend.. In deze paragraaf wordt ingegaan op de betekenis van toepassing van 
dergelijkee technieken voor regeling van medisch-wetenschappelijk onderzoek met 
gegevens. . 

755 Evengoed zal het - net als de huidige norm - in de toepassingspraktijk nadere invulling moeten 
krijgen.. In dit verband hebben de METC's, maar zonodig ook het CBP en de rechter een rol te ver-
vullen. . 

766 Zie ook Gardeniers & Van Rossum 1996, p. 5. Deze auteurs maken onderscheid tussen twee 
hoofdrichtingen.. De eerste heeft als kenmerk het beperken van de toegang tot persoonsgegevens en 
wordtt 'informatiebeveiliging' genoemd. De tweede richting wordt aangeduid met de term 'priva-
cytechnologie'' en wordt omschreven als het geheel van technologische maatregelen waarmee de 
privacyy van de betrokkene beter wordt afgeschermd. 
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6.5.16.5.1 Privacybevorderende technieken 

Viaa (onder andere) de toepassing van PET wordt de hoeveelheid persoonsgegevens 
bijbij  (een) gegevensverwerking(en) tot een minimum beperkt zonder de verzameling en 
verderee verwerking van die gegevens te belemmeren. Zo kunnen persoonsgegevens 
wordenn verwerkt zonder dat de eigenlijke identiteit van de betrokkene bij de verant-
woordelijkee bekend is. Deze is in zo'n geval verhuld via technische en organisatori-
schee middelen, zoals een identiteitsbeschermer ('identity protector'). Hierdoor ont-
staann binnen één informatiesysteem meerdere domeinen: één domein waar de identi-
teitt van de betrokkene bekend is (identiteitsdomein) en één of meerdere domeinen 
waarr dit niet het geval is (pseudo-identiteitsdomein).77 Men kan pseudo-identiteiten 
enn -domeinen creëren via cryptografie (het gebruik van sleutels) en het opslaan van 
gegevenss in apart geautoriseerde databases. Via de inschakeling van een zogenoemde 
'trustedd third party' (TTP) ™ kan worden bewerkstelligd dat de relatie tussen een 
identiteitt en een pseudo-identiteit selectief wordt gelegd, dat wil zeggen uitsluitend in 
bepaaldee (mogelijk bij contract vastgelegde) omstandigheden.79 Er lijken overigens 
nogg heel wat praktische problemen op te lossen voordat PET op grotere schaal kun-
nenn worden toegepast.80 Voor een uitvoeriger beschrijving van de wijze waarop een 
opp PET gebaseerd informatiesysteem is ingericht en de rol van TTP's daarbij verwijs 
ikk naar de relevante literatuur.' 

6.5.26.5.2 De techniek van gegevenscodering 

Zoalss gezegd wordt met behulp van PET voorkomen dat onnodig (veel) persoonsge-
gevenss worden verwerkt. Hierdoor wordt ook onbevoegde verwerking van persoons-
gegevenss verhinderd. Deze voordelen zag de in de jaren zeventig adviserende Staats-
commissiee Koopmans reeds in de (door haar geïntroduceerde) techniek van 'code-
transformatie'' (zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.1). Deze techniek die duidelijke paral-
lellenn vertoont met de toepassing van privacybevorderende technieken, is inmiddels 
eenn belangrijke rol gaan spelen binnen het medisch-wetenschappelijk onderzoek.82 

Hett concept van codering houdt - zoals reeds aangegeven in paragraaf 6.2 - in dat 
doorr een beroepsbeoefenaar of (registrerende) instelling uit een medische dossier of 
eenn databestand alleen gegevens worden verstrekt die (vanwege het niet-verstrekken 
vann direct identificerende gegevens) niet rechtstreeks herleidbaar zijn. De geleverde 
gegevenss zijn echter wel voorzien van een uniek nummer dat (althans bij two-way 

7777 Informatiesystemen kunnen vervolgens zo worden ontworpen dat het identiteitsdomein zo beperkt 
mogelijkk wordt gehouden; Hes & Borking 1998, p. 23-24. 

788 Taken van een TTP kunnen onder meer zijn het identificeren en registreren van partijen, het uitge-
venn en beheren van sleutels, het verstrekken van (geanonimiseerde) gegevens, het bewaren en kop-
pelenn van gegevens, het toezicht houden op het gedrag van individuele partijen ten aanzien van hun 
verplichtingenn etc. Er worden voorts verschillende soorten TTP's onderscheiden, zoals de registre-
rendee TTP, de certificerende TTP, de TTP als informatiemakelaar tussen overheid en burger; Duthler 
1998,, p. 14-15. 

799 Hes & Borking 1998, p. 34. 
800 Zie Van Lieshout 2002; Van der Horst 2003. 
811 Zie bijv. de artikelen over PET in Privacy & Informatie 2002-5; zie ook Versmissen 2001. 
822 Begin jaren negentig werd door de Gezondheidsraad voorgesteld het concept van gegevenscodering 

binnenn het medisch-wetenschappelijk onderzoek toe te passen; Gezondheidsraad 1993, p. 27-29. 
Laterr werd het concept van codering ook ingebed in de WGBO en de Gedragscode Gezondheidson-
derzoek.. Zie voor een beschrijving van deze ontwikkelingen Ploem 2000a, p. 70-71. 
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coding)) via een sleutel - in bezit van de verstrekkende hulpverlener of een TTP - te-
rugg verwijst naar de identiteit van de betrokkene van wie de gegevens afkomstig zijn. 
Inschakelingg van een TTP heeft als voordeel dat een betrouwbare en onafhankelijke 
partijj  middels (uitgifte en) beheer van sleutels als enige de koppeling tot stand kan 
brengenn tussen de onderzoeksrecords en de identiteit van de betrokkene. Het voor-
deell  is nog groter als een dergelijke instantie over voldoende expertise en faciliteiten 
beschiktt om een adequate technische en organisatorische beveiliging te garanderen. 
Dezee extra waarborgen kunnen bijvoorbeeld wenselijk zijn wanneer een onderzoeks-
groepp en de hulpverlener die de gegevens verstrekt werkzaam zijn binnen dezelfde 
instelling.. Hoe de rol van een TTP in het kader van gegevenscodering precies (tech-
nisch,, organisatorisch en juridisch) moet worden vormgegeven, vergt nader onder-
zoek.. Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven, is met toepassing van PET in het 
algemeenn nog niet veel ervaring opgedaan. Thans wordt binnen het (medisch-)weten-
schappelijkk onderzoek het sleutelbeheer soms ondergebracht bij een notaris.83 Wan-
neerr gegevenscodering op grote schaal zal gaan worden toegepast, lijk t mij het in-
schakelenn van een specifiek voor sleutelbeheer en soortgelijke diensten in het leven 
geroepenn TTP een betere weg. 

Inn paragraaf 6.2 is geconcludeerd dat toepassing van coderingstechnieken er in begin-
sell  niet toe leidt dat de relevante privacywetgeving (WBP en WGBO) niet meer op de 
verwerkingg van desbetreffende gegevens van toepassing is. Daar staat tegenover dat -
zoo is in deze paragraaf uiteengezet - gegevenscodering de bezwaren van het verwer-
kenn van persoonsgegevens minimaliseert. Codering draagt dus in belangrijke mate bij 
aann een adequate beveiliging van gegevens tegen misbruik en onrechtmatig gebruik 
enn derhalve aan een reductie van - aan in principe iedere verwerking van medische 
gegevenss verbonden - privacyrisico's. Derhalve is bij verwerking van gecodeerde 
gegevenss de inbreuk op de privacy in de regel minder groot dan wanneer direct her-
leidbaree gegevens voor een onderzoeksproject worden verzameld en verwerkt.84 Dit 
rechtvaardigtt - in het licht van het evenredigheidsbeginsel - een passend (lees: mil-
der)) beschermingsregime voor deze categorie van gegevens. ^ In de huidige wetge-
vingg wordt dit regime gevormd door bepalingen die het wetenschappelijk onderzoek 
-- met name via een beperking van de zeggenschap en rechten van betrokkenen - faci-
literenn (zie bijlage 1). 

833 Zie bijv. Schmidt e.a. 2004; zie voor kanttekeningen bij deze procedure Nietfeld & Van Diest 2004. 
844 Zie in dit verband ook een Amerikaans onderzoek waaruit blijkt dat patiënten vaker bereid zijn hun 

gegevenss voor research beschikbaar te stellen wanneer waarborgen zijn getroffen (zoals codering) 
terr bescherming van hun privacy. Bij gebruik van anonieme gegevens is de bereidheid tot deelname 
hett grootst; Kass e.a. 2003. 

855 Vgl. Bygrave en Koelman die in een (Engelstalige) studie over privacy, privacybescherming en 
auteursrechtt ook een relatie veronderstellen tussen de toepassing van (privacybevorderende) tech-
niekenn en het beschermingsregime: "The use of the PET may also have legal relevance for processes 
wherebyy the interests of data controllers are to be weighed against the privacy interests of data sub-
jects;; i.e. the PET may make it easier for the former interests to win over the latter interests. More-
over,, the use of a PET for a given data-processing operation may be relevant for assessing the extent 
too which that operation meets the criteria of 'adequate protection' (...) and 'adequate safeguards' 
(...).""  Bygrave & Koelman 2000, p. 97. 
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6.66 Synthese: een passende regeling voor  medisch-wetenschappelijk 
onderzoekk met gegevens 

Inn deze paragraaf zal - in het verlengde van de voorafgaande beschouwingen en de 
conclusiess in hoofdstuk 5 - worden uiteengezet hoe een adequate of 'passende' rege-
lingg voor medisch-wetenschappelijk onderzoek met gegevens eruit dient te zien. In 
ditt verband wordt in aansluiting op paragraaf 6.3 onderscheid gemaakt tussen mate-
riëlee normen, rechten van de betrokkene en toezicht en handhaving. 
Eenn aantal van de navolgende normen heeft specifiek betrekking op de eerste fase van 
hett gegevensverwerkend proces bij medisch-wetenschappelijk onderzoek: het verza-
melenn van gegevens. Hieronder zijn in principe alle vormen van primaire en secun-
dairee gegevensverzameling te verstaan, dus ook het verzamelen van 'eigen' patiën-
tengegevenss door de hulpverlener {i n dat laatste geval houdt Verzameling' overigens 
inn dat men een apart gegevensbestand voor wetenschappelijk onderzoek inricht). 
Voortss laten de in deze paragraaf te schetsen regels zich ook toepassen op 'bewaring' 
vann medische gegevens voor researchdoeleinden. Bewaring van gegevens voor we-
tenschappelijkk onderzoek onderscheidt zich vooral in praktische zin van het daad-
werkelijkk gebruik van gegevens voor onderzoeksdoeleinden, doch hierbij zijn even-
goedd privacyaspecten in het geding (zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.4.1). 
Sommigee normen lenen zich - ook in de visie van de overheid - vanwege hun speci-
fiekee karakter voor regulering door betrokken veldpartijen. In een aantal gevallen zijn 
err echter duidelijke argumenten om een bepaalde norm op het niveau van wetgeving 
tee regelen (zie paragraaf 6.3.1). In zoverre de hieronder te schetsen normen een optre-
denn van de wetgever vergen, zal dit worden aangegeven. 

6.6.11 Materiële normstelling 

-- Een zo specifiek mogelijke formulering van het doel van de gegevensverwerking 
Hett onderzoeksdoel waarvoor medische gegevens zullen worden verzameld en ver-
werkt,, dient zo specifiek mogelijk te worden omschreven. In de situatie dat nog geen 
concreett onderzoeksdoel bekend is en men dit slechts in algemene termen kan om-
schrijven,, is het minst ruimte voor de meest inbreukmakende vormen van gegevens-
verzamelingg (verzameling van direct herleidbare gegevens; verzameling van gege-
venss van wilsonbekwamen; en verzameling van gegevens via vragenlijstonderzoek). 
Wordtt bij een ruime onderzoeksdoelstelling toch voor een dergelijke gegevensverza-
melingg gekozen, dan dient dat (in het onderzoeksprotocol) adequaat te worden gemo-
tiveerd. . 

-- Zoveel mogelijk verzameling van reeds beschikbare gegevens 
Tott de meer ingrijpende of belastende methode van primaire gegevensverzameling, 
waarbijj  betrokkenen rechtstreeks worden ondervraagd via een interview of enquête, 
magg pas worden overgegaan indien redelijkerwijs aannemelijk is dat de gegevens niet 
viaa secundaire gegevensverzameling, of wel het verzamelen van gegevens uit be-
staandee databestanden, kunnen worden verkregen. Met deze benadering worden 
overigenss ook praktische problemen verbonden met primaire gegevensverzameling, 
zoalss een hoge non-respons, zoveel mogelijk vermeden. 

-- Zoveel mogelijk verzameling van gegevens van wilsbekwame individuen 
Verzamelingg van persoonsgegevens betreffende wilsonbekwamen (minderjarigen of 
meerderjarigg wilsonbekwamen) dient pas te worden overwogen indien een onder-
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zoeksdoell  niet via gebruik van gegevens van wilsbekwame personen kan worden be-
reikt.866 Deze regel behoort te gelden voor zowel onderzoek dat gebruik maakt van reeds 
beschikbaree gegevens als onderzoek waarbij de individuele betrokkenen (of hun li-
chaamsmateriaal)) de gegevensbron zijn. 

-- Zoveel mogelijk verzameling (en verdere verwerking) van anonieme gegevens 
Bijj  ieder voorgenomen onderzoek dient te worden nagegaan of in het licht van de 
doelstellingenn van de studie met de verzameling en verdere verwerking van anonie-
mee gegevens aan dossiers (of registraties) kan worden volstaan. Handelingen met 
anoniemee gegevens vallen niet onder de privacywetgeving en de hierna te schetsen 
regeling,, doch algemeen wordt aangenomen dat minimale zorgvuldigheidseisen (zo-
alss minimale beveiliging en rechtmatige verkrijging) daarbij wel in acht moeten wor-
denn genomen. Een onderzoeker verkrijgt anonieme gegevens wanneer deze gegevens 
niett zonder onevenredige inspanning van hemzelf of een ander in verband kunnen 
wordenn gebracht met individuele personen.87 In dit licht zijn (volgens de methode van 
two-wayy coding) gecodeerde gegevens nimmer anoniem en 'onthoofde' gegevens, 
waarbijj  geen (of een andere wijze van) codering is toegepast, in sommige gevallen (zie 
ookk het schema in paragraaf 6.2.3). 
Wanneerr de doelstelling van een onderzoek niet met gebruikmaking van anonieme 
gegevenss kan worden verwezenlijkt, is er in principe ruimte voor de verzameling van 
persoonsgegevens.. Het verzamelen van direct herleidbare gegevens is pas gerecht-
vaardigdd indien een onderzoeksdoel niet via gebruik van gecodeerde gegevens kan 
wordenn gerealiseerd. Het verzamelen van via coderingstechnieken beveiligde gege-
venss kan, zoals aangegeven in paragraaf 6.5, vergezeld gaan van een soepel bescher-
mingsregimee (zie hierna). Dit laatste onder de algemene voorwaarde dat de onder-
zoekerr geen handelingen verricht met bestanden van anonieme of gecodeerde gege-
venss die ertoe strekken betrokkenen alsnog te kunnen identificeren. In het geval de 
gegevensverzamelingg plaatsvindt door een behandelend arts (eigen wetenschappelijk 
onderzoek)) of een binnen een ziekenhuis of gezondheidszorginstelling werkzame 
beroepsbeoefenaarr zullen in ieder geval - vanwege de binnen die instelling reeds 
aanwezigee pariëntenregistraries en andere databestanden - op dit punt nadere afspra-
kenn moeten worden gemaakt en/of praktische maatregelen moeten worden getroffen. 

Dee hierboven weergegeven norm is naar mijn mening van zo fundamentele aard dat 
dezee op het niveau van wetgeving geregeld moet zijn (zie ook hoofdstuk 7, paragraaf 
7.3.11 waarin voorstellen tot wijziging van art. 7: 458 BW worden gedaan). Als sector-
specifiekee wet die thans reeds het gebruik van medische gegevens voor onderzoek 
regelt,, lijk t de WGBO daarvoor in beginsel het meest aangewezen kader. Een belang-

866 Vgl. de regeling in de WMO (art. 4) welke uitgaat van een verbod op onderzoek met wilsonbekwa-
menn dat niet aan henzelf ten goede kan komen (tenzij sprake is van groepsgebondenheid en mini-
malee risico's en bezwaren). Het ligt echter niet voor de hand zo'n strikte regeling te bepleiten voor on-
derzoekk dat louter bestaat uit het ondervragen of observeren van individuen; er zal immers in die 
situatiee niet of nauwelijks sprake zijn van belasting en/of risico's in de sfeer van de lichamelijke 
en/off  geestelijke integriteit. 

877 Mochten de door onderzoekers verzamelde anonieme gegevens ten gevolge van bijv. het 
voortschrijdenn van de techniek of het verkrijgen van nieuwe (mogelijk niet-anonieme) gegevensbe-
standenn alsnog herleidbaar worden in de zin van de privacywetgeving dan herleven uiteraard de 
daarinn opgenomen verplichtingen. 

888 Niettemin verdient deze benadering ook bij het gebruik van gegevens ten behoeve van 
wetenschappelijkk onderzoek in het algemeen (zoals geregeld in de WBP) de voorkeur; zie hoofdstuk 
7,, paragraaf 7.3.1 sub b. 
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rijkrijk  argument dat voor opneming van deze regeling in wetgeving pleit is dat zij dan 
ookk in de systematiek van daarop gebaseerde zelfregulering helder en eenduidig tot 
uitdrukkingg kan komen. In de huidige zelfregulering - de Gedragscode Gezond-
heidsonderzoekk - is weliswaar een bepaling opgenomen die aanstuurt op het zoveel 
mogelijkk gebruiken van anonieme gegevens, doch in de verdere opzet van de code 
ziett men niet deze systematiek, maar het in de WGBO opgenomen uitgangspunt dat 
inn zoveel mogelijk gevallen toesterriming moet worden gevraagd, terug. Dit komt de 
helderheidd en toegankelijkheid van de in de Gedragscode neergelegde regels niet ten 
goede. . 

-- Alleen verzameling (en verdere verwerking) van noodzakelijke gegevens 
Niett alle beschikbare, maar alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de 
doelstellingg van het betreffende onderzoek mogen worden verzameld (en verder ver-
werkt).. Deze aan iedere gegevensverwerking te stellen eis vormt in het licht van privacy-
beschermingg een essentiële voorwaarde. Deze norm impliceert ook dat alleen extra ge-
voeligee gegevens, zoals erfelijkheidsgegevens, mogen worden verzameld indien dat 
voorr de onderzoeksdoelstelling noodzakelijk is. 

-- In beginsel alleen verzameling (en verdere verwerking) van gegevens voor onderzoek dat leidt 
tottot nieuwe inzichten op het terrein van de volksgezondheid 
Bijj  iedere verzameling van gegevens dient te worden aangegeven in hoeverre een 
voorgenomenn onderzoek nieuwe inzichten oplevert op het terrein van de genees-
kundee en gezondheidszorg (volksgezondheid). Voor onderzoek dat niet tot nieuwe 
inzichtenn leidt, maar louter uit hoofde van de gebruikte methoden een 'wetenschappe-
lijk '' karakter heeft (zoals onderzoek dat slechts marketingdoeleinden nastreeft), geldt 
dee meest strenge regeling op het stuk van de zeggenschap (expliciete toestemming in 
allealle gevallen dat persoonsgegevens worden verzameld; zie ook paragraaf 6.6.2). 

Ookk deze norm dient vanwege het fundamentele karakter op het niveau van wetge-
vingg gewaarborgd te zijn. Overigens is zij reeds inn andere bewoordingen - 'het onder-
zoekk dient een algemeen belang' - in de WGBO opgenomen; zie ook paragraaf 6.4.2. 

-- Adequate beveiliging en zodra mogelijk verwijdering van direct identificerende gegevens 
Viaa adequate beveiliging van onderzoeksgegevens dient onbevoegd gebruik of mis-
bruikk van opgeslagen gegevens te worden voorkomen. Gelet op het gevoelige karak-
terr van medische (eventueel genetische) gegevens is de hoogste graad van beveiliging 
geboden. . 
Bijj  opslag en gebruik van direct herleidbare gegevens zijn meer beveiligingsmaatregelen 
nodigg (waaronder bijvoorbeeld geheimhoudingsverklaringen) dan wanneer gecodeerde 
gegevenss worden verwerkt.90 In het eerste geval is met name geboden dat 
onderzoeksgegevenss en direct identificerende gegevens gescheiden worden opgeslagen 
enn afzonderlijk worden beveiligd. Voorts dienen de direct identificerende gegevens zo-
draa ze in het licht van de onderzoeksdoelstelling niet meer nodig zijn, te worden verwij-
derd.. Van deze regel zou alleen gemotiveerd, onder aanscherping van de informatie-

899 Zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.6.1 (onder beveiliging). 
900 Zie ook principe 15 Aanbeveling R (97) 18 en de toelichting daarop in het explanatory memorandum 

(par.. 110), waarin wordt gesteld dat beveiligingsmaatregelen dienen te worden afgestemd op de 
vormm waarin de gegevens worden bewaard. 
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plicht,, toestemming van de betrokkene en met instemming van een METC (zie hierna), 
moetenn kunnen worden afgeweken. 
Bijj  opslag en gebruik van gecodeerde gegevens is naast passende beveiliging van belang 
datt (is afgesproken dat) geen handelingen worden verricht, zoals koppeling of vergelij-
kingg van bestanden, die ertoe strekken dat de gegevens (toch) tot personen kunnen wor-
denn herleid. 

-- Waar zinvol bewaring en/of doorlevering van gebruikte medische gegevens in niet (direct) 
herleidbareherleidbare vorm ten behoeve van volgend wetenschappelijk onderzoek 
Onderzoekerss dienen het wetenschappelijk (her)gebruik van voor een onderzoekspro-
jectt verzamelde medische gegevens mogelijk te maken door deze gegevens, indien ze 
vann waarde kunnen zijn voor volgend wetenschappelijk onderzoek, na afloop van het 
onderzoekk in anonieme of gecodeerde vorm te bewaren dan wel te verstrekken aan 
data-archievenn (zoals het Steinmetzarchief)-91 

6.6.26.6.2 Rechten van de betrokkene 

-- Zeggenschap 
Iederr individu wiens medische persoonsgegevens voor researchdoeleinden worden 
verzameld,, dient hierover zeggenschap te hebben (zie ook paragraaf 6.3.2). De wijze 
waaropp deze zeggenschap vorm krijgt, hangt samen met de vorm waarin de gegevens 
wordenn verzameld en verder verwerkt. 
Aann verzameling en - voor zover relevant - verdere verwerking (opslag of bewaring) 
vann direct herleidbare gegevens dient in principe uitdrukkelijke toestemming van de be-
trokkenee te zijn voorafgegaan. De toestemming dient te berusten op voldoende, op 
individueleindividuele basis verstrekte informatie (zie hierna). 
Daarnaastt dient de betrokkene voor het geven van toestemming een redelijke bedenk-
tijdd te krijgen en heeft hij de mogelijkheid zijn toestemming, voor zover het onderzoek 
datt (nog) toelaat, in te trekken. Dit laatste heeft tot gevolg dat zijn gegevens worden 
verwijderdd of - mits de betrokkene daartegen geen expliciet bezwaar heeft gemaakt -
geanonimiseerd.. In de omstandigheid dat er in het kader van een onderzoek het 
voornemenn bestaat de gegevens van betrokkenen in direct herleidbare vorm voor 
volgendvolgend wetenschappelijk onderzoek te bewaren dan wel te verstrekken, dient daar-
voorr afzonderlijk toestemming te worden gevraagd. 
Afwijkin gg van dit vereiste is slechts aanvaardbaar wanneer het vragen van toestem-
mingg in redelijkheid niet mogelijk is. Deze uitzonderingsgrond ziet in de eerste plaats op 
situatiess die de wetgever hiertoe al rekende (zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.4.3 sub b): 
betrokkenenn zijn overleden of onvindbaar of bij het vragen van toestemming moet 
voorr ernstige psychische schade worden gevreesd. Daarenboven moet zij enige 
ruimtee laten voor omstandigheden waarin het vragen van toestemming vanwege 
omstandighedenn gerelateerd aan de uitvoering van het onderzoek redelijkerwijs on-
mogelijkk is (ik denk daarbij aan zeer grootschalige studies of studies waarbij aanzien-

911 Deze norm vloeit niet zozeer voort uit het voorafgaande, maar wel uit de in hoofdstuk 5, paragraaf 
5.6.3,, gesignaleerde problematiek rond hergebruik van wetenschappelijke gegevens. Zie ook princi-
pee 9.3 van Aanbeveling R (83) 10 van de Raad van Europa en 'guideline' 2.11 van de ESF-Verklaring 
inzakee wetenschappelijk onderzoek en privacybescherming. 

922 Indien op het moment dat toestemming wordt gevraagd nog niet is te overzien of later nog aanvul-
lendee gegevens noodzakelijk zijn, kan de betrokkene over die omstandigheid worden geïnformeerd. 
Ditt voorkomt dat de betrokkene telkens opnieuw met de toestemmingsvraag wordt benaderd. 
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lijk ee risico's bestaan op selectieve respons met implicaties voor de validiteit van het 
onderzoek).. Met name in de laatste situatie zal de onderzoeker deugdelijk (in het 
onderzoeksprotocol)) moeten motiveren waarom het onderzoek niet met gecodeerde 
gegevenss kan worden uitgevoerd (zodat een toetsende instantie dit kan beoordelen). 
Dee omstandigheid dat betrokken individuen pas na de gegevensverzameling worden 
geïnformeerdd (men denke aan observatieonderzoek), legitimeert hoogstens dat hun 
toestemmingg ook na verzameling van de gegevens wordt gevraagd, doch niet dat het 
vragenn van toestemming geheel achterwege wordt gelaten. 
Voorafgaandee aan verzameling en verwerking van gecodeerde gegevens, heeft de be-
trokkenee het recht hiertegen bezwaar te maken. Dit recht is absoluut en een eventueel 
bezwaarr behoeft door de betrokkene niet te worden gemotiveerd. Er zijn geen situa-
tiesties waarin men het bezwaarsysteem buiten toepassing mag laten, doch afwijking van 
dee aan een bezwaarmogelijkheid ten grondslag liggende informatieverplichting kan 
(zoalss hierboven aangegeven), mits adequaat gemotiveerd en getoetst, wel legitiem 
zijn. . 

Eenn recht op toestemming respectievelijk 'geen-bezwaar' zijn reeds vervat in de hui-
digee wettelijke regeling inzake het gebruik van gegevens voor wetenschappelijk onder-
zoekk (zie de artikelen 7: 457 en 458 BW). Niettemin is een recht op toestemming (dat 
naarr mijn mening, zoals hierboven aangegeven, behoort te gelden voor verzameling 
vann direct herleidbare gegevens) in die regeling thans niet expliciet opgenomen. Dit 
laatstee strekt (in het licht van argumenten als kenbaarheid en rechtszekerheid) wel tot 
aanbeveling. . 

-- Recht op informatie 
Dee betrokkene dient voorafgaande aan iedere gegevensverzameling tenminste te 
wordenn geïnformeerd over doel en aard van het onderzoek, de identiteit van de on-
derzoeker,, de vorm (gecodeerd of direct herleidbaar) waarin de gegevens worden 
verzameld,, verder verwerkt en voor volgend onderzoek worden opgeslagen en/of 
doorgeleverd,, en zijn recht op toestemming of bezwaar. 
Zoalss hiervoor reeds werd aangegeven, dient bij verzameling van direct herleidbare 
gegevensgegevens de informatie persoonlijk aan de betrokkene te worden verstrekt. Voorts is in 
dezee situatie aanvullende informatie vereist.95 De betrokkene dient tevens te worden 
geïnformeerdd over zijn recht op inzage en correctie met betrekking tot de opgeslagen 
gegevens,, de wijze waarop de gegevens worden beveiligd en - eventueel - de om-
standigheidd dat zijn gegevens voor toekomstig onderzoek in direct herleidbare vorm 
wordenn bewaard en dat hij hiervoor apart toestemming moet geven. Bij primaire ge-
gevensverzamelingg dient in ieder geval ook informatie te worden verstrekt over het 

933 Deze iets ruimere uitleg van het huidige art. 7:458, eerste lid, onder a BW ("het vragen van toestem-
mingg [is] in redelijkheid niet mogelijk") sluit aan bij principe 12.2, onder c van Aanbeveling R (97) 5 
vann de Raad van Europa: "despite reasonable efforts, it would be impracticable to contact the data 
subjectt to seek his consent" (curs. MCP). Uit de toelichting op dit principe is af te leiden dat ook om-
standighedenn gelegen in de opzet van het onderzoek afwijking van het toestemmingsvereiste kun-
nenn rechtvaardigen. Zie ook hoofdstuk 4, paragraaf 4.3.2. 

944 Op grond van art. 33 en art. 34 WBP dient betrokkene tenminste over de doelstelling van de verwer-
kingg (aard en doel van het onderzoek) en de identiteit van de verantwoordelijke (onderzoeker) te 
wordenn geïnformeerd. Zie ook hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.3. 

955 Ook in verband met de omvang van de informatieplicht wordt een milder regime voorgestaan bij 
verzamelingg en verwerking van gecodeerde gegevens en een strikter regime bij verzameling en 
verwerkingg van direct herleidbare gegevens; zie paragraaf 6.4.2 en 6.52. 

250 0 



EenEen passende regeling 

vrijwillig ee karakter van deelname en de mogelijkheid van terugtrekking (zonder op-
gavee van redenen). 
Bijj  verzameling van gecodeerde gegevens is geïndividualiseerde informatieverstrekking 
(vanwegee de geringere inbreuk op de privacy) geen vereiste,96 en dit geldt ook voor 
hett verstrekken van aanvullende informatie. Dit neemt niet weg dat zich situaties 
kunnenn voordoen - zoals bij verwerking van (gecodeerde) erfelijkheidsgegevens -
waarinn meer of bijzondere informatie geboden is. Mocht de betrokkene zelf meer of 
concreteree informatie wensen, dan zal aan diens verzoek - voor zover dit niet op 
praktischee problemen stuit - tegemoet moeten worden gekomen. 
Bijj  iedere verzameling van gegevens behoort de verantwoordelijke (hulpverlener of 
onderzoeker)) zich bovendien af te vragen in hoeverre de uitkomsten van een onder-
zoekk negatieve maatschappelijke gevolgen kunnen hebben voor de groep waartoe de 
betrokkenee behoort. Deze vraag is des te meer van belang bij onderzoek met geneti-
schee gegevens, omdat de uitkomsten daarvan niet alleen relevant zijn voor betrokkenen 
zelf,, maar ook voor hun familieleden. Luidt het antwoord op deze vraag bevestigend, 
dann dient de informatieplicht zich ook tot dit aspect uit te strekken. 
Inn situaties waarin een betrokkene niet of niet persoonlijk kan worden geïnformeerd 
en/off  het slechts mogelijk is informatie van zeer algemene aard te verstrekken (het 
betreftt hier zeer uiteenlopende situaties: de betrokkene is overleden of verhuisd; het 
gaatt om hele grote aantallen; er is nog geen sprake van een concrete onderzoeksdoel-
stelling;; de onderzoeksmethodologie vereist dat betrokkenen pas na afloop van het 
onderzoekk worden geïnformeerd; zie hoofdstuk 5, paragrafen 5.3.2 en 5.4.3) is afwij-
kingg van de hierboven weergegeven informatieplicht mogelijk, mits adequaat gemo-
tiveerdd en getoetst door een METC. Hierbij geldt als uitgangspunt dat het informeren 
vann betrokkenen alleen in uitzonderlijke gevallen volledig achterwege mag worden 
gelatenn (de betrokkenen zijn overleden of onvindbaar of ernstige psychische schade 
moett worden gevreesd), immers vaak is een aangepaste wijze van informatiever-
strekkingg of het achteraf verstrekken van informatie (men denke aan observatieon-
derzoek)) mogelijk. 

Tenn slotte nog het punt van wettelijke regeling. Een algemene regeling inzake het 
rechtt op informatie bij verzameling van persoonsgegevens is reeds neergelegd in de 
WBPP (zie de artikelen 33 en 34 WBP en de specifieke uitzondering op deze verplich-
tingg in het kader van wetenschappelijk onderzoek in art. 44 WBP). De hierboven ge-
schetstee regeling komt echter niet volledig overeen met genoemde WBP-bepalingen; 
diee laten meer ruimte voor afwijking van de informatieplicht dan in onderhavige 
contextt wordt voorgestaan. Reeds om deze reden, maar ook uit een oogpunt van ken-
baarheidd en helderheid van de specifieke regels voor research met gegevens verdient 
hett aanbeveling in de WGBO-regeling inzake verstrekking van medische gegevens 
voorr wetenschappelijk onderzoek een recht op informatie op te nemen (zie ook 
hoofdstukk 7, paragraaf 7.3.1). 

966 Men denke hierbij aan het verstrekken van informatie via algemene voorlichting door het zieken-
huiss (neergelegd in een aan patiënten uit te reiken folder o.i.d.). Minder in de rede ligt een patiënt er 
(telkens)) op te wijzen dat deze tegen het gebruik van zijn gecodeerde gegevens bezwaar kan maken, 
immerss een dergelijke gang van zaken komt dicht in de buurt van een toestemmingssysteem. De 
praktischee voordelen van codering (zoals een soepelere zeggenschapsregime) zouden daarmee gro-
tendeelss teniet worden gedaan. 

977 Zie ook hoofdstuk 5, paragraaf 5.4.1, onder 'bewaring van gegevens in niet-herleidbare vorm'. 
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-- Overige rechten van de betrokkene {recht op inzage, correctie e.d.) 
Dee betrokkene kan om inzage in of correctie respectievelijk verwijdering van zijn gege-
venss verzoeken wanneer zijn gegevens direct herleidbaar voor een onderzoek worden 
verwerkt.. De onderzoeker zal in principe aan een dergelijk verzoek gehoor moeten geven 
zolangg de direct identificerende gegevens niet zijn verwijderd. Wanneer een deelnemer 
zijnn toestemming na aanvang van een onderzoek intrekt, zal vernietiging moeten plaats-
vindenn zolang de op hem betrekking hebbende onderzoeksgegevens nog niet tot geag-
gregeerdee resultaten zijn verwerkt. Indien dit laatste het geval is, dient het intrekken van 
toestemmingg tot gevolg te hebben dat de nog beschikbare individuele onderzoeksgege-
venss worden geanonimiseerd of, als de betrokkene daartegen expliciet bezwaar maakt, 
vernietigd. . 
Wanneerr een onderzoeker gecodeerde gegevens verwerkt beschikt hij niet over direct iden-
tificerendetificerende gegevens. In deze situatie blijven de rechten van de betrokkene (alsmede het 
rechtt om toestemming in te trekken) buiten toepassing.98 

6.6.36.6.3 Toezicht en handhaving 

-- Iedere voorgenomen verzameling van medische persoonsgegevens dient te worden getoetst 
doordoor een onafhankelijke instantie 
Iederee onderzoeker die voornemens is een onderzoek met (persoons)gegevens uit te 
voeren,, dient een onderzoeksprotocol op te stellen en dit aan een onafhankelijke instantie 
(zoalss een erkende medisch-ethische commissie) ter toetsing voor te leggen. In het onder-
zoeksprotocoll  wordt het onderzoek beschreven. Hierbij moet in ieder geval worden ge-
dachtt aan de volgende aspecten: doel van het onderzoek; methode en tijdsduur van ge-
gevensverzameling;; aard en vorm van te verzamelen gegevens; betrokkenen van wie 
gegevenss worden verzameld; de wijze waarop aan de (in paragraaf 6.6.2 genoemde) 
rechtenn van de betrokkene is vormgegeven; beveiligingsmaatregelen tijdens opslag en 
gebruik;; wijze van publicatie; en gang van zaken (bewaring/hergebruik/verstrekking) 
naa afronding van het onderzoek. Hiernaast moet afwijking of bijzondere toepassing van 
dee in de paragrafen 6.6.1 en 6.6.2 beschreven normen in het protocol worden aangegeven 
enn gemotiveerd. 
Ookk al zijn er goede argumenten om de toetsingsplicht uit te breiden tot verzameling en 
gebruikk van anonieme gegevens voor medische research (vanwege risico's op het niveau 
vann de groepsprivacy), in beginsel zou zij moeten gelden voor onderzoek met medische 
gegevenss die binnen het bereik van de privacywetgeving vallen (zie paragraaf 6.2.3). Bij 
twijfell  over de juridische status van de te verwerken gegevens ligt het in de rede een 
onderzoek(sprotocol)) althans ter toetsing aan een onafhankelijke instantie voor te leggen. 

988 In deze omstandigheid is het voor een onderzoeker overigens ook praktisch onmogelijk om aan een 
verzoekk om inzage of correctie van de betrokkene gehoor te geven. 

999 Zie ook de sinds 1995 geldende Gedragscode Gezondheidsonderzoek die (in het huidige art. 2.6) 
bepaaltt dat een onderzoeksprotocol een negental - deels overeenkomende - elementen behoort te 
omvatten. . 

1000 Op deze wijze kan systematisch toezicht worden gehouden op toepassing en naleving van normen 
bijj  medisch-wetenschappelijk gegevensonderzoek. Zodanig toezicht is vooral van betekenis vanwe-
gee het feit dat zeggenschap van de betrokkene de uitvoering van een onderzoek niet in zijn geheel 
kann legitimeren (zie paragraaf 6.3.4) en bovendien na initiële zeggenschap nieuwe vragen kunnen 
rijzenrijzen terwijl alsdan betrokkenen niet of moeilijk te benaderen zijn. 
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Onderhavigee toetsingsplicht maakt geen deel uit van de huidige WGBO-bepalingen,101 

maarr is wel in de huidige Gedragscode Gezondheidsonderzoek opgenomen (deze code 
bepaaltt dat een onderzoek waarbij persoonsgegevens worden verwerkt een positief 
adviess dient te hebben verkregen van een medisch-ethische toetsingscommissie). 
Biedtt regulering via de Gedragscode voldoende waarborgen dat ieder onderzoek met 
gegevenss wordt beoordeeld door een toetsingscommissie? Dit lijk t mij niet het geval, 
immerss uit de evaluatie van de WGBO is gebleken dat hulpverleners en wetenschap-
pelijkk onderzoekers nog onvoldoende op de hoogte zijn van deze gedragscode.102 Een 
wettelijkee bepaling lijk t dan ook nodig om systematisch toezicht door een onafhanke-
lijk ee instantie op medisch-wetenschappelijk onderzoek met persoonsgegevens te 
waarborgen.. Het lijk t mij overigens niet gewenst dat een dergelijke verplichting in de 
vormm wordt gegoten van een formele (door het bestuursrecht beheerste) procedure, 
zoalss het geval is bij onderzoek met proefpersonen.103 Een wettelijke regeling dient 
ruimtee te laten de toetsing van dataonderzoek in te bedden in de reeds bestaande toet-
singspraktijkk van medisch-wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen en met 
lichaamsmateriaal.. Men zou derhalve kunnen volstaan met het opnemen van een 
bepalingg in de WGBO die stipuleert dat het gebruik van persoonsgegevens slechts is 
toegestaann indienn een daartoe aangewezen onafhankelijke commissie positief over de pri-
vacyaspectenn van het onderzoek heeft geadviseerd (zie ook hoofdstuk 7, paragraaf 
7.3.1).lA A 

-- Iedere verzameling en verdere verwerking van gegevens voor onderzoeksdoeleinden dient te 
wordenworden gemeld bij het CBP of functionaris voor de gegevensbescherming (fg) 
Iederee verantwoordelijke onderzoeker dient, ongeacht de vraag of hij hulpverlener is of 
niet,1055 bij het CBP of een fg (langs de daartoe strekkende weg) melding te maken van zijn 
naamm en adres en de doelstelling van de gegevensverwerking alsmede een beschrijving 
tee geven van de soort gegevens, de betrokkenen van wie de gegevens afkomstig zijn en 
degenenn die de gegevens zullen ontvangen. Ook eventuele doorgifte van gegevens aan 
wetenschappelijkk onderzoekers die gevestigd zijn in landen buiten de EU dient te wor-
denn gemeld. 
Menn is echter van deze 'meldingsplicht' vrijgesteld indien een onderzoek met gecodeer-
dee gegevens wordt uitgevoerd, terwijl geen sprake is van verzameling van gegevens 
zonderr dat betrokkenen daarvan op de hoogte zijn.106 

1011 De toenmalige Nationale Raad voor de Volksgezondheid heeft eind jaren tachtig voor wettelijke 
regelingg van desbetreffende eis gepleit (zij het slechts in het kader van afwijking van het toestem-
mingsvereiste);; Nationale Raad voor de Volksgezondheid 1987, p. 40. 

1022 Dute, Van der Koelen & Friele 2003, p. 100. 
1033 Volgens Dhont zal "(...) een procedure die te strikt en onwerkzaam is (...) niet worden toegepast en 

misbruikk in de hand werken (...)". Zie Dhont 1999, p. 93. 
1044 Zie ook het reeds eerder genoemde NRV-rapport uit 1987 dat suggereerde een dergelijke bepaling in 

dee WGBO op te nemen. Volgens de Raad, zou men in de MvT moeten ingaan op status en samen-
stellingg van deze commissie; Nationale Raad voor de Volksgezondheid 1987, p. 40. 

1055 Zie de beschouwingen over (vrijstelling van) de meldingsplicht in hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.3 waar-
uitt volgt dat alle medisch-wetenschappelijk onderzoek (dus ook wanneer dit wordt uitgevoerd door 
eenn hulpverlener) onder één vrijstellingsregime (nl. art. 30 Vrijstellingsbesluit) zou moeten vallen. 

1066 De huidige regelgeving biedt naar mijn mening voor een dergelijke interpretatie ruimte mits de 
coderingg van de gegevens op adequate wijze wordt uitgevoerd (zie wederom hoofdstuk 5, para-
graaff  52.3). In de recent vastgestelde Gedragscode Gezondheidsonderzoek (2004) wordt evenwel 
eenn andere opvatting voorgestaan. 
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-- Bij iedere verwerking van gegevens voor medisch-wetenschappelijk onderzoek dient te zijn 
voorzienvoorzien in een laagdrempelige, onafhankelijke klachtenprocedure 
Dee betrokkene dient, naast diens formele klachtmogelijkheden (administratieve, civiele 
enn tuchtrechter) gebruik te kunnen maken van een informele, laagdrempelige klachten-
procedure.. Een dergelijke procedure dient met name te voldoen aan eisen van onafhan-
kelijkheid. . 

6.6.46.6.4 Een minder strikt privacyregime voor gecodeerde gegevens 

Zoalss hiervoor is betoogd, dient voor het verwerken van gecodeerde gegevens een soepe-
lerr privacyregime te gelden.107 Wettelijke privacybepalingen laten daartoe ruimte en via 
zojuistt geformuleerde normen is daaraan nadere invulling gegeven. Zo komt men tot 
tweee privacyregimes voor het medisch-wetenschappelijk onderzoek met gegevens: een 
'streng'' regime voor de verwerking van direct herleidbare gegevens en een minder strikt 
(off  soepeler) regime voor de verwerking van gecodeerde gegevens. In onderstaande tabel 
iss dit schematisch weergegeven. 

Tabell  6. Verschillende privacyregimes voor  medisch-wetenschappelijk onderzoek met gecodeerde 
respectievelijkk  direct herleidbare gegevens 

Gecodeerde Gecodeerde 
gegevens gegevens 

Direct Direct 
herleidbare herleidbare 
gegevens gegevens 

Speciale Speciale 
beveilings-beveilings-
maatregelen maatregelen 

Nee e 

Ja a 

Zeggenschap Zeggenschap 

Rechtt op bezwaar 

Rechtt op expli-
cietee toesteming 
(tenn zij in rede-
lijkheidd niet 
mogelijk) ) 

RechtRecht op infor-
matie matie 

Beperkte, , 
algemenee infor-
matieplicht t 

Uitgebreide, , 
geïndividuali--
seerdee informa-
tieplicht t 

Overige Overige 
rechten rechten 
betrokkene betrokkene 

Nee e 

Ja a 

Toet-Toet-
sing sing 
METC METC 

Ja a 

Ja a 

Mel-Mel-
dingding bij 
CBP CBP 

Nee e 

Ja a 

6.77 Besluit 

Lenenn de in paragraaf 6.6 geschetste uitgangspunten zich voor toepassing op me-
disch-wetenschappelijkk onderzoek met lichaamsmateriaal (dat reeds voor een ander 
doell  is afgestaan)? In een aantal opzichten verschillen lichaamsmateriaal en gegevens 
niett wezenlijk van elkaar. Zo zijn anonieme gegevens vergelijkbaar met anoniem li -
chaamsmateriaal:: in beide gevallen is de verbinding tussen het individu en de (in het 
materiaall  opgeslagen) informatie verbroken en wordt voor vaststelling van anonimi-
teitt dezelfde maatstaf gehanteerd. Ook verschillen medische gegevens en de informa-
tiee die in lichaamsmateriaal besloten ligt qua gebruiksmogelijkheden en gevoeligheid 
niett principieel van elkaar.108 Naast overeenkomsten bestaan er echter ook duidelijke 

1077 Dit geldt uiteraard ook voor het verwerken van niet gecodeerde indirect herleidbare gegevens. 
1088 Zie ook Olsthoorn-Heim 1995, p. 28-29. 

254 4 



EenEen passende regeling 

verschillen.1099 Lichaamsmateriaal vormt niet alleen een bron van informatie, maar ook 
vann onvoorzienbare gebruiksmogelijkheden (de 'dynamiek' van lichaamsmateriaal). 
Daarenbovenn behoudt afgenomen materiaal een biologische verbinding met de per-
soonn van wie het afkomstig is. Die bijzondere aspecten behoren in de op dit terrein 
geldendee normen (in het bijzonder de rechten van de betrokkene) tot uitdrukking 
behorenn te komen.110 De in dit hoofdstuk geschetste 'passende regeling' leent zich 
zodoendee niet zonder meer voor analoge toepassing op onderzoek met lichaamsmate-
riaal. . 

1099 Idem, p. 32-35. Zie voor een uitvoerige uiteenzetting van de verschilpunten ook Callens 1995a, p. 40-
45. . 

1100 In dit verband wordt een zekere beschikkingsbevoegdheid van de T?ron' van het materiaal erkend; 
Gezondheidsraadd 1994, p. 13. 
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7.11 Inleidin g 

Bijj  het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek leveren toepassing en 
nalevingg van geldende privacyregelgeving regelmatig problemen of knelpunten op, 
zoo luidt de belangrijkste conclusie van hoofdstuk 5. Soms schiet de balans te ver door 
naarr privacybescherming en wordt het gebruik van gegevens voor medisch-weten-
schappelijkk onderzoek onevenredig belemmerd; voorbeelden zijn de moeizame toe-
gangg tot het door het CBS beheerde doodsoorzakenregister en een te strikte regeling 
voorr langere bewaring van patiëntengegevens voor medisch-wetenschappelijk onder-
zoek.. In andere gevallen wordt de wetenschapsbeoefening te veel ruimte gelaten en 
genietenn privacybelangen van betrokkenen onvoldoende bescherming; gewezen kan 
wordenn op het ontbreken van privacyregels en zeggenschap van de betrokkene bij het 
gebruikk door hulpverleners van 'eigen' patiëntengegevens voor medisch-weten-
schappelijkk onderzoek en van specifieke regels betreffende het gebruik van medische 
gegevenss van wilsonbekwamen. Ook kan worden genoemd de uit de WGBO af te 
leidenn regeling dat een eenmaal verkregen toestemming van betrokkenen het ver-
strekkenn van hun medische gegevens volledig legitimeert zodanig dat aan zo'n gege-
vensverstrekkingg geen nadere privacyvoorwaarden zijn verbonden. 
Err is daarnaast ook sprake van problemen die niet zo zeer samenhangen met one-
venwichtighedenn binnen de huidige regelgeving, maar met kwaliteitsaspecten daar-
van.. Zo zijn de in de privacywetgeving neergelegde voorwaarden die moeten worden 
toegepastt in situaties waarin van het vragen van toestemming wordt afgezien, niet 
altijdd even helder (wanneer dient onderzoek een 'algemeen belang'? wanneer is het 
vragenn van toestemming in redelijkheid niet mogelijk of kan dit niet worden ver-
langd?? et cetera) en roept de betekenis en vormgeving van het concept van codering 
(welkee status hebben gecodeerde gegevens?) de nodige vragen op. Dit kan in de eer-
stee plaats leiden tot rechtsonzekerheid onder betrokken partijen (waaronder ook de 
'datasubjecten'),, maar voorts is niet uit te sluiten dat zich tekorten in rechtsbescher-
mingg zullen voordoen; gedoeld wordt op de situatie dat degenen die bij de uitvoering 
vann onderzoek zijn betrokken en derhalve onderhavige normen moeten toepassen, 
dezee op een te ruime ('onderzoeksgunstige') wijze interpreteren. 

Bijj  regulering van privacybescherming bij medisch-wetenschappelijk onderzoek dient 
men,, zoals aangegeven in hoofdstuk 2, met verschillende grondrechtelijk beschermde 
belangenn rekening te houden. Enerzijds is er het (algemene) belang van een vrije we-
tenschapsbeoefeningg op het terrein van gezondheidszorg, anderzijds heeft men reke-
ningg te houden met privacybelangen van degenen wier gegevens op de een of andere 
wijzee voor medisch-wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt. Uit een beschrij-
vingg van de huidige privacynormen (hoofdstukken 3 en 4) en toepassing van die 
normenn in de onderzoekspraktijk (hoofdstuk 5) is gebleken dat deze belangen niet 
gelijktijdigg ten volle kunnen worden verwezenlijkt en dat men doorgaans tot een af-
wegingg van belangen is gehouden. In hoofdstuk 2 (paragraaf 2.7) is aangegeven bin-
nenn welk kader deze belangafweging behoort plaats te vinden. In hoofdstuk 6 is aan 
datt kader op concretere wijze invulling gegeven; zie in het bijzonder paragraaf 6.4 
waarinn de betekenis van het noodzakelijkheidsvereiste voor een passende regeling 
voorr medisch-wetenschappelijk onderzoek met gegevens is uiteengezet en paragraaf 
6.66 waarin dit vervolgens is vertaald in praktische normen. 
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Inn dit hoofdstuk zal - tegen de achtergrond van enerzijds de 'praktijkproblemen' 
(hoofdstukk 5) en anderzijds de uitgangspunten voor een 'passende regeling' (hoofd-
stukk 6) - een aantal kanttekeningen bij de huidige regulering van wetenschappelijk 
onderzoekk worden geplaatst (paragraaf 7.2). Deze kanttekeningen richten zich overi-
genss vooral op secundaire gegevensverzameling (en daarmee primair op kwantitatief 
onderzoek)) daar de huidige (wettelijke) regels met name bij deze wijze van gegevens-
verzamelingg aanleiding geven tot commentaar.1 Vervolgens worden aanbevelingen 
gedaann ten aanzien van de nationale regelgeving (paragraaf 7.3) en de internationale 
regelgevingg (paragraaf 7.4). Ter afsluiting volgen nog enkele andere aanbevelingen 
(paragraaff  7.5). 

7.22 Kanttekeningen bij  de huidige regelgeving 

OnduidelijkeOnduidelijke juridische status van gecodeerde gegevens 
Eenn eerste kanttekening bij de huidige regulering betreft de onduidelijke positie van 
gecodeerdee gegevens binnen de privacyregelgeving. Op basis van de huidige (ook 
internationale)) wetgeving en de toelichtingen daarop van de wetgever is onvoldoende 
duidelijkk hoe men in de onderzoekspraktijk tegen verzameling en verwerking van 
gecodeerdee gegevens behoort aan te kijken. Beschikken onderzoekers die dergelijke 
gegevenss verkrijgen over herleidbare dan wel niet herleidbare (of anonieme) gege-
vens?? Het antwoord op deze vraag heeft verstrekkende consequenties aangezien het 
leverenn van anonieme informatie aan onderzoekers buiten de reikwijdte van de toe-
passelijkee wetgeving valt. Dat deze onzekere situatie aan adequate toepassing van 
privacyregelss in de weg kan staan, behoeft nauwelijks betoog (zie ook hoofdstuk 5, 
paragraaff  5.4.3). In hoofdstuk 6 is in deze discussie stelling genomen door ervoor te 
pleitenn (althans two-way) gecodeerde gegevens steeds als persoonsgegevens te be-
schouwen.. Naar mijn mening dient in de (toelichting op) internationale en nationale 
privacyregelgevingg op dit punt een (voor de onderzoekspraktijk) eenduidig en helder 
standpuntt te worden ingenomen. 

EenEen te centrale positie van het toestemmingsvereiste 
Positiee en betekenis van het toestemmingsvereiste binnen de huidige regulering ge-
venn aanleiding tot een tweetal kanttekeningen. In de huidige privacyregelgeving (zie 
dee artikelen 457 en 458 BW, art 23 WBP en art. 42a Wet CBS; zie bijlage 2) geldt het 
uitgangspuntt dat bij het verstrekken van herleidbare patiëntengegevens primair de 
wegg van het vragen van toestemming aan betrokken patiënten dient te worden be-
wandeld;; het maakt daarbij geen verschil in welke vorm (gecodeerd of direct herleid-
baar)) de gegevens door onderzoekers worden verkregen. Onderhavige norm wordt 
afgeleidd uit de regels van het medisch beroepsgeheim (toestemming van de betrokken 
patiëntt is vereist wanneer de geheimhoudingsplicht wordt doorbroken) en weerspie-
geltt de visie dat een inbreuk op de privacy via uitdrukkelijke toestemming van de 
betrokkenee wordt gelegitimeerd. In hoofdstuk 6 is evenwel aangegeven dat een rege-
lingg inzake verzameling van medische gegevens ten behoeve van medisch-weten-
schappelijkk onderzoek primair vanuit een andere invalshoek, namelijk vanuit het 
(binnenn het privacyrecht primerende) beginsel van subsidiariteit zou moeten worden 
vormgegevenn (zie paragraaf 6.4.1). Tegen deze achtergrond zouden de eerder ge-

11 Terzake van primaire gegevensverzameling (deze methode wordt vaak gebruikt bij kwalitatief 
onderzoek)) is een aanbeveling opgenomen in paragraaf 7.3.2. In deze paragraaf worden voorstellen 
gedaann om de huidige zelfregulering te verbeteren; zie aanbeveling 7. 

258 8 



ConclusiesConclusies en aanbevelingen 

noemdee wetsbepalingen erop moeten aansturen de inbreuk op de persoonlijke le-
venssfeerr zo beperkt mogelijk te houden (dat wil zeggen dat zo mogelijk met verwer-
kingg van anonieme dan wel gecodeerde gegevens wordt volstaan). Zo kan ook beter 
rechtt worden gedaan aan de binnen de onderzoekspraktijk bestaande problemen bij 
nalevingg en toepassing van het toestemmingsvereiste (zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.4.3 
enn hoofdstuk 6, paragraaf 6.3.2). 

Eenn tweede punt betreft de omstandigheid dat expliciete toestemming van betrokke-
nenn de gegevensverstrekking ten volle legitimeert, dat wil zeggen dat degene die de 
gegevenss verstrekt (of ontvangt) niet aan andere regels is gebonden. Daaruit lijk t te 
volgenn dat meer persoonsgegevens mogen worden verstrekt dan noodzakelijk is voor 
hett desbetreffende onderzoek, of verstrekking voor een onderzoek met louter com-
merciëlee doelstellingen geoorloofd is mits de betrokkene daarmee heeft ingestemd. 
Bijj  afwijking van de toestemmingsregeling gelden daarentegen wel nadere privacy-
waarborgen,, zoals de eis dat het onderzoek een algemeen belang dient, dat de gege-
venss voor het desbetreffende onderzoek noodzakelijk zijn et cetera (zie het tweede lid 
vann de artikelen 458 BW, 23 WBP en 42a Wet CBS). In hoofdstuk 6 is betoogd dat, 
vanwegee een aantal kwetsbare punten van een systeem dat louter op zeggenschap 
berust,, een adequate regeling voor research met medische gegevens niet alleen uit 
rechtenn van de betrokkene, maar ook uit materiële normen en normen op het stuk van 
toezichtt en handhaving zou moeten bestaan. Voor de huidige regelgeving heeft dit de 
volgendee consequenties. Bij iedere verzameling en verwerking van medische gegevens 
tenn behoeve van wetenschappelijke of statistische doeleinden, dus ongeacht de vorm 
waarinn de zeggenschap gestalte krijgt, behoort een aantal algemene privacywaarbor-
genn te gelden. De huidige (in de artikelen 458 BW, 23 WBP en 42a Wet CBS neerge-
legde)) voorwaarden kunnen daarbij uitgangspunt zijn met dien verstande dat de 
voorwaardee dat het onderzoek een algemeen belang dient in het licht van het in 
hoofdstukk 6 (paragrafen 6.4.2 en 6.6.1) gestelde, wordt vervangen door de voor-
waardee dat het redelijkerwijs aannemelijk is dat het onderzoek bijdraagt tot de vast-
stellingg van nieuwe inzichten. 

TeTe strikte regels voor verzameling en verwerking van gecodeerde gegevens 
Zoalss hierboven aangegeven is de huidige regelgeving zo gestructureerd dat men niet 
alleenn bij verzameling van direct herleidbare, maar ook gecodeerde gegevens in be-
ginsell  is gebonden aan het vereiste van uitdrukkelijke toestemming. Anders gezegd: 
voorr beide situaties geldt althans op basis van de wetgeving de meest vergaande 
vormm van zeggenschap. In hoofdstuk 6 (paragrafen 6.4.2 en 6.5) is echter gesteld dat 
dee vorm waarin de gegevens worden verwerkt bepalend zou moeten zijn voor (onder 
andere)) het zeggenschapsregime dat daarop van toepassing is. Immers, toepassing 
vann coderingstechnieken en het treffen van daartoe strekkende maatregelen draagt in 
belangrijkee mate bij aan adequate beveiliging van gegevens tegen misbruik en on-
rechtmatigg gebruik en derhalve aan een reductie van privacyrisico's. Het feit dat bij 
coderingg sprake is van een minder grote inbreuk op de privacy rechtvaardigt een 
soepelerr beschermingsregime. In dit licht wordt bij verstrekking van gecodeerde gege-
venss (de onderzoeker kan feitelijk geen patiënten identificeren) een bezwaarsysteem 
enn bij verstrekking van direct herleidbare gegevens een toestemmingssysteem bepleit 
(ziee hoofdstuk 6, paragraaf 6.6.2). Ook op andere punten wordt overigens versoepe-
lingg van het beschermingsregime met betrekking tot gecodeerde gegevens voorge-
staan,, zoals bijvoorbeeld op het stuk van de meldingsplicht en rechten van de betrok-
kenee (zie paragraaf 6.6.4). 
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TeTe weinig waarborgen voor transparantie 
Dee betrokkene kan uitsluitend van de hem toegekende rechten op toestemming of 
bezwaar,, toegang en correctie gebruik maken indien hij tenminste kennis heeft van 
hett feit dat gegevensverwerking voor (een specifiek) wetenschappelijk onderzoek 
plaatsvindt,, wat het doel is van het desbetreffende onderzoek en door wie de gege-
venss in dat kader worden verwerkt. Met andere woorden, zonder voorafgaande en 
adequatee informatieverstrekking aan betrokkenen verliezen genoemde (zeggen-
schaps)rechtenn grotendeels hun betekenis. Tegen deze achtergrond is in hoofdstuk 6 
gepleitt voor zelfstandige wettelijke regeling van een recht op informatie bij het ver-
strekkenn van persoonsgegevens voor medisch-wetenschappelijk onderzoek (zie para-
graaff  6.6.2). Zo'n bepaling zal overigens een algemeen karakter moeten hebben zodat 
zijj  op flexibele wijze kan worden toegepast. Zo zal bij verzameling en verwerking van 
directt herleidbare gegevens meer informatie moeten worden verstrekt dan bij gebruik 
vann gecodeerde gegevens. Voorts kunnen bijzondere omstandigheden aanleiding 
vormenn voor een aangescherpte informatieplicht. Als voorbeeld kan worden gewezen 
opp de situatie dat erfelijkheidsgegevens worden verwerkt of waarin op voorhand is te 
verwachtenn dat de uit een onderzoek voortvloeiende bevindingen rechtstreekse ge-
volgenn kunnen hebben voor deelnemers van onderzoek. Wanneer zij daarover wor-
denn geïnformeerd, ligt het in de rede hen te vragen of zij van die bevindingen op de 
hoogtee willen worden gesteld. 

Transparantiee van gegevensverwerkingen ten behoeve van research krijgt overigens 
ookk gestalte via melding van verwerkingen bij het CBP of een privacyfunctionaris. 
Vanuitt de gedachte dat zo'n functionaris dichter bij de onderzoekspraktijk staat, heeft 
datt laatste de voorkeur. In de huidige (zelfregulering wordt evenwel niet expliciet op 
dezee mogelijkheid gewezen. 

Voortss moet worden betwijfeld of de in art. 458, derde lid BW neergelegde verplich-
tingg gegevensverstrekking in het medisch dossier aan te tekenen, bijdraagt aan een 
groteree transparantie van het wetenschappelijk gebruik van gegevens. In de medische 
enn onderzoekspraktijk lijk t men nauwelijks van deze verplichting op de hoogte. Men 
kann zich afvragen of zij, naast de bestaande meldingsplicht van de WBP, wel deel 
moett uitmaken van de WGBO-regeling. Zou men in het kader van transparantie iets 
bijhoudenn in het medisch dossier, dan ligt het naar mijn mening eerder in de rede 
aantekeningg te houden van een door de patiënt gemaakt bezwaar tegen gegevensver-
strekkingg ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Dit om te voorkomen dan 
aann zo'n bezwaar per abuis voorbij wordt gegaan. 

HetHet ontbreken van systematisch toezicht op de naleving van regelgeving 
Eenn volgende kanttekening bij de huidige regelgeving is dat deze niet voorziet in een 
systematischh toezicht op de toepassing en naleving van regels door een onafhankelijke 
instantie,, zoals een medisch-ethische toetsingscommissie. Zoals hiervoor (en in hoofd-
stukk 6) al werd aangegeven, vormen normen inzake toezicht en handhaving een 
noodzakelijkk ingrediënt van een passende regeling inzake medisch-wetenschappelijk 
onderzoekk met gegevens. Bestaande wettelijke voorzieningen op dit terrein (zie ook 
hoofdstukk 6, paragraaf 6.3.3) vervullen in dit opzicht een belangrijke functie, doch 
biedenn geen stelselmatig, specifiek op de medische onderzoekspraktijk gericht toe-
zicht.. Hiervan is bijvoorbeeld wel sprake bij medisch-wetenschappelijk onderzoek dat 

22 Dute e.a. 2000, p. 307. 
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onderr de WMO valt: ieder onderzoek(sprotocol) wordt door een medisch-ethische 
toetsingscommissiee (METC) op ethische en juridische aspecten getoetst. Een vergelijk-
baree vorm van toezicht dient structureel deel uit te maken van de bescherming van 
betrokkenenn bij de uitvoering van medisch-wetenschappelijk onderzoek met gege-
vens.33 In hoofdstuk 6 werd reeds aangegeven dat naleving van een dergelijke norm 
hett best gewaarborgd is indien deze op het niveau van wetgeving wordt geregeld (zie 
paragraaff  6.6.3). 
Toezichtt op toepassing en naleving van privacyregelgeving is in het bijzonder van 
belangg wanneer wordt afgeweken van belangrijke uitgangspunten, zoals het tijdig en 
adequaatt informeren van betrokkenen, het verkrijgen van toestemming of het zo snel 
mogelijkk coderen of anonimiseren van direct herleidbare onderzoeksgegevens. Dit 
geldtt ook voor situaties waarin een onderzoek risico's tot stigmatisering en discrimi-
natiee met zich kan brengen. Overigens is denkbaar dat onafhankelijke toetsing van 
onderzoekk niet alleen tot een zorgvuldiger toepassing van privacyregels zal leiden, 
maarr ook een gunstig 'neveneffect' zal hebben op de onderzoekspraktijk. Gedoeld 
wordtt op de omstandigheid dat hulpverleners eerder geneigd zullen zijn gegevens 
aann onderzoekers te verstrekken indien het voorgenomen onderzoek op ethische en 
juridischee aanvaardbaarheid is getoetst.4 

RegelingRegeling van alleen 'verstrekking van patiëntengegevens aan onderzoekers' onvoldoende 
Eenn laatste, bij bij de huidige regelgeving te plaatsen kanttekening is dat althans de cen-
tralee regeling van de WGBO (de artikelen 457 en 458 BW) zich uitsluitend richt op het 
'verstrekken'' van medische gegevens aan wetenschappelijk onderzoekers, terwijl het 
bewarenn alsmede het eigen gebruik van die gegevens door hulpverleners (dan wel 
registrerendee instellingen) aan overeenkomstige uitgangspunten onderworpen zou 
moetenn zijn. De verwijs naar de conclusie in hoofdstuk 5 (paragraaf 5.4.1 en 5.4.2) dat 
dee huidige privacywetgeving deze handelingen met patiëntengegevens niet of althans 
niett op adequate wijze regelt. Bij langere bewaring van gegevens geldt als belangrijk-
stee argument dat de huidige regeling inzake het bewaren van hulpverleningsgege-
venss geen rekening houdt met de noden van de wetenschap en toekomstig weten-
schappelijkk onderzoek. Bij eigen wetenschappelijk onderzoek is juist sprake van on-
voldoendee bescherming van betrokkenen nu met betrekking tot deze vorm van gege-
vensgebruikk in de daartoe strekkende wetgeving (WGBO) in het geheel geen voor-
waardenn zijn opgenomen. 
Ditt probleem zou kunnen worden ondervangen door in principe één wettelijk regime 
tee hanteren voor zojuist genoemde handelingen met patiëntengegevens voor medisch-
wetenschappelijkee doeleinden. Een belangrijk voordeel van deze benadering lijk t mij 
datt de helderheid, eenduidigheid, kenbaarheid en handhaafbaarheid van de regels en 
daarmeee de rechtszekerheid onder alle betrokken partijen wordt gediend. Het verrui-

33 Het komt mij voor dat de huidige (al dan niet in de zin van de WMO erkende) medisch-ethische 
commissiee die onderzoek met proefpersonen toetsen, vanwege hun brede samenstelling en hun 
ruimee ervaring, in aanmerking komen om een dergelijk toezicht uit te oefenen. Van belang is wel 
datt binnen deze commissies voldoende kennis aanwezig is over informatietechnologie, specifiek 
mett dataonderzoek samenhangende privacyrisico's en de relevante wet- en regelgeving. 

44 In de WGBO-evaluatie werd aan hulpverleners een achttal redenen voorgelegd om een verzoek tot 
gegevensverstrekkingg te weigeren. Van de ondervraagden vindt 81% de omstandigheid dat een on-
derzoekk niet door een toetsende instantie is beoordeeld een legitieme reden om gegevensverstrek-
kingg te weigeren. Dute e.a. 2000, p. 328-329. 

55 Hierbij zij aangetekend dat de hiervoor bepleitte toetsing van wetenschappelijk gebruik van 
patiëntengegevenss te streng is wanneer louter sprake is van langere bewaring van gegevens. Dit nog 
afgezienn van het praktische probleem dat in een dergelijke situatie ook geen 'onderzoeksprotocol' 
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menn van de reikwijdte van in het bijzonder de regeling in de WGBO zou kunnen 
wordenn bewerkstelligd door niet langer van het begrip 'verstrekken', maar van het 
ruimeree begrip 'verwerken' of 'verwerking' uit te gaan (zoals dat ook wordt gehan-
teerdd in de WBP). Dit begrip is daarenboven voldoende flexibel om te kunnen worden 
toegepastt op relevante IT-ontwikkelingen zoals het elektronisch patiëntendossier. 

7.33 Aanbevelingen ten aanzien van de nationale regelgeving 

Bijj  mijn suggesties tot aanvulling of wijziging richt ik mij in de eerste plaats tot de 
artikelenn 7: 457 en 458 BW aangezien deze de kern vormen van de regulering van me-
disch-wetenschappelijkk onderzoek met gegevens. Vervolgens komen bepalingen uit 
anderee relevante wetgeving (WBP; Wet CBS; Wet GBA) aan bod.6 In een laatste 
subparagraaff  worden aanbevelingen gedaan met betrekking tot zelfregulering op het 
terreinn van het medisch-wetenschappelijk onderzoek. 

7.3.17.3.1 Wetgeving 

aa WGBO 

Eenn prealabele kwestie is of de WGBO voor regeling van het gebruik van gegevens 
voorr researchdoeleinden wel het juiste kader biedt. Deze wet heeft immers primair 
betrekkingg op de hulpverleningscontext en legt bovendien geen rechtstreekse ver-
plichtingenn op aan onderzoekers. Het is echter de vraag of andere privacyregelingen 
(WBPP en WMO) een geschikter kader zouden kunnen vormen voor onderhavige re-
geling.. De WBP biedt voor het regelen van onderhavige problematiek niet de juiste 
context.. Een op deze wet gebaseerde uitvoeringsregeling (art. 26) zou mogelijk wel als 
kaderr voor de normering van wetenschappelijk onderzoek (op het terrein van de 
volksgezondheid)) in aanmerking komen, doch daarbij moet worden aangetekend dat 
dee wetgever dit instrument pas zal inzetten wanneer is gebleken dat de desbetref-
fendee sector niet tot adequate zelfregulering in staat is (een situatie die in het kader 
vann medisch-wetenschappelijk onderzoek vooralsnog niet aan de orde lijkt).7 

Dee wetgeving inzake medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) lijk t 
alss wettelijk kader voor onderhavige regeling evenmin te prefereren. Deze wet is van 
toepassingg op wetenschappelijk onderzoek waarbij proefpersonen actief worden be-
trokkenn waardoor zij andere en meestal verdergaande risico's lopen dan personen 
wierr gegevens voor onderzoek worden gebruikt. De in de WMO neergelegde normen 
zijnn daarom in de regel strikter dan de regels die gelden voor dataonderzoek. Daaren-
bovenn kent de WMO een wettelijk systeem van toetsing dat voor dataonderzoek te 
zwaarr is. De wetgever kan uiteraard overwegen de reikwijdte van de WMO tot de 
categoriee van dataonderzoek (en onderzoek met reeds afgestaan lichaamsmateriaal) 
uitt te breiden alsmede een voor deze categorie(èn) van onderzoek passend regime in 
dee wet op te nemen, doch de daarmee gepaard gaande wetstechnische problemen 

voorhandenn is dat kan worden getoetst. 
66 Deze bepalingen vormen alleen in bepaalde omstandigheden (de WGBO is niet meer van toepas-

sing;; voor een onderzoek zijn GBA-gegevens of doodsoorzaken nodig) het wettelijk kader voor ge-
gevensverwerkingg bij medisch-wetenschappelijk onderzoek. Zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.5. 

77 In paragraaf 7.3.2 wordt aanbevolen de huidige zelfregulering, de Gedragscode Gezondheidsonder-
zoek,, op een aantal punten te verbeteren en de bekendheid ervan verder te vergroten. Alleen onder 
diee condities kan zij als vervanging van regulering door de overheid fungeren. 
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mogenn daarbij niet worden onderschat. Dit laatste geldt ook voor de problemen en 
knelpuntenn die zich bij toepassing en naleving van een dergelijke regeling in de prak-
tijkk zouden kunnen voordoen. 
Err is daarenboven een argument dat vóór regeling van het gebruik van patiëntenge-
gevenss voor wetenschappelijk onderzoek in de WGBO pleit. In onderhavige wet is 
reedss een aantal bepalingen voor de omgang met hulpverleningsgegevens opgeno-
men,, zodat het uit een oogpunt van consistentie en kenbaarheid van die regels in de 
redee ligt ook het gegevensgebruik voor andere doeleinden, zoals medisch-weten-
schappelijkk onderzoek, hierin te regelen. 

AanbevelingenAanbevelingen ten aanzien van de artikelen 457 en 458 BW 
1.. De reikwijdte van de regeling dient zodanig te worden verruimd dat deze niet al-
leenn het 'verstrekken' van medische persoonsgegevens aan derden voor researchdoel-
eindenn regelt, maar ook een kader biedt voor door de hulpverlener zelf verrichte han-
delingenn met patiëntengegevens in het kader van wetenschappelijk onderzoek, zoals 
langeree gegevensbewaring en eigen wetenschappelijk onderzoek. Een en ander wordt 
bewerkstelligdd via vervanging van het begrip 'verstrekking' door het begrip 'verwer-
king'' of 'verwerken' van persoonsgegevens. 
2.. De structuur van de regeling dient te worden gewijzigd zodanig dat niet het toe-
stemmingsvereiste,, maar een zo gering mogelijke inbreuk op de privacy vertrekpunt 
is.. Hierdoor komt de directe verbinding met art. 457 te vervallen en vormt art. 458 een 
zelfstandigee rechtsbasis om onder het beroepsgeheim vallende medische persoonsge-
gevenss voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek op het terrein van de gezond-
heidszorgg te verwerken. Uitgangspunt van die regeling is vervolgens dat medische 
persoonsgegevenss alleen voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek mogen wor-
denn verwerkt wanneer deze voorafgaand aan de verwerking op adequate wijze zijn 
gecodeerd.88 Indien direct herleidbare persoonsgegevens voor een onderzoek 
noodzakelijkk zijn, kan van de coderingsregel worden afgeweken, doch alleen nadat de 
betrokkenee daarvoor toestemming heeft gegeven (tenzij dit in redelijkheid niet moge-
lij kk is)9 en in zodanige waarborgen wordt voorzien dat de persoonlijke levenssfeer niet 
onevenredigg wordt geschaad. 
3.. In de regeling behoort tot uitdrukking te komen dat het verwerken van gecodeerde 
gegevenss aan een lichter (zeggenschaps)regime is gebonden dan het verwerken van 
directt herleidbare gegevens. Het verwerken van gecodeerde gegevens dient aan een 
bezwaarsysteemm te zijn gekoppeld en het verwerken van direct herleidbare gegevens 
aann een toestemmingssysteem. 
4.. Bij iedere verwerking van (herleidbare) patiëntengegevens (dus ook bewaring van 
gegevenss en 'eigen' wetenschappelijk gebruik van gegevens door een hulpverlener) 
moett een aantal voorwaarden worden nageleefd. De in art. 458, tweede lid neergeleg-
dee voorwaarden kunnen worden gehandhaafd met uitzondering van de eis dat het 
onderzoekk een algemeen belang dient. Een voorwaarde met een dergelijke strekking 
iss overigens wel noodzakelijk, doch hiervoor zou bij voorkeur een andere formulering 
moetenn worden gekozen, namelijk dat redelijkerwijs aannemelijk is dat het onderzoek 
bijdraagtt tot de vaststelling van nieuwe inzichten op het gebied van de volksgezond-

88 Van groot belang hierbij is dat de wetgever in de toelichting op een dergelijke bepaling aangeeft wat 
adequatee codering in verschillende situaties (bij langere bewaring en eigen wetenschappelijk onder-
zoek,, en bij verstrekking van gegevens aan derden) inhoudt, welke maatregelen moeten worden 
getroffenn zodat aan deze voorwaarde is voldaan, en dat dergelijke gegevens in principe als herleid-
baree gegevens in de zin van de WBP zijn te beschouwen. 

99 Zie hoofdstuk 6, paragraaf 6.6.2 (onder Zeggenschap). 
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heid.. Voorts dienen aan de huidige voorwaarden nog twee nieuwe te worden toege-
voegd.. De eerste voorwaarde luidt dat de patiënt over een voorgenomen verwerking 
opp passende wijze is geïnformeerd. De tweede betreft de eis van goedkeuring van een 
onderzoeksprotocoll  door een toetsingscommissie. Deze eis geldt overigens alleen in 
diee gevallen dat sprake is van gegevensverzameling en verdere -verwerking ten be-
hoevee van een specifiek onderzoek en dus van een onderzoeksprotocol; bij langere 
bewaringbewaring van patiëntengegevens geldt de toetsingsplicht niet. 
5.. De regel dat in het medisch dossier wordt bijgehouden welke verstrekkingen (of 
thans:: verwerkingen) plaatsvinden, dient te vervallen. Hiervoor in de plaats moet wor-
denn bepaald dat een door de patiënt gemaakt bezwaar (op een centrale plaats) in het 
medischh dossier wordt aangetekend. 

Hoee een nieuw art. 458 BW er in het licht van de voorafgaande aanbevelingen uit zou 
kunnenn zien, is weergegeven in bijlage 3. 

bb WBP 

AanbevelingenAanbevelingen ten aanzien van art. 23, tweede lid 
1.. Een regeling ex art. 23 WBP dient niet van het toestemmingsvereiste, maar van een 
zoo beperkt mogelijke inbreuk op de privacy uit te gaan. Voorts dient het gebruik van 
gecodeerdee gegevens aan een passend zeggenschapsregime te zijn onderworpen. 
Omdatt een dergelijke regeling niet goed in de huidige systematiek van art. 23 WBP is 
inn te passen, ligt het in de rede in plaats van het huidige art. 23, tweede lid een aparte 
regelingg inzake verwerking van bijzondere gegevens ten behoeve van wetenschappe-
lij kk onderzoek in de WBP op te nemen ('art. 23a' WBP). Zie verder het gestelde onder 
dee aanbevelingen 2 en 3 inzake de artikelen 457 en 458 BW. 
2.. Bij iedere verwerking van (herleidbare) patiëntengegevens dient een aantal voor-
waardenn te worden nageleefd. De huidige in art. 23, tweede lid neergelegde voor-
waardenn kunnen worden gehandhaafd, daarbij aantekenend dat de voorwaarde dat 
hett onderzoek een algemeen belang dient een andere formulering zou moeten krijgen 
(ziee aanbeveling 4 inzake de artikelen 457 en 458 BW). Voorts is geboden dat aan de 
huidigee voorwaarden wordt toegevoegd het vereiste dat de betrokkene te allen tijde 
bezwaarr kan maken (op grond van de algemene WBP-bepalingen heeft de betrokkene 
slechtss een relatief recht op verzet). Het ligt minder in de rede om in het kader van 
dezee algemene regeling voor wetenschappelijk onderzoek met gevoelige gegevens 
eenn wettelijke verplichting tot onafhankelijke toetsing te bepleiten. Dit lijk t mij in casu 
eenn te zware eis, dit nog afgezien van het feit dat buiten het terrein van het medisch-
wetenschappelijkk onderzoek voor zover mij bekend geen sprake is van een reeds be-
staandee toetsingspraktijk.10 

Hoee een nieuw art. 23a (ter vervanging van art 23, tweede lid WBP) er in het licht van 
hett voorafgaande uit zou kunnen zien, is weergegeven in bijlage 3. 

100 Mocht binnen een bepaalde sector van het wetenschappelijk onderzoek toetsing een grotere rol 
(gaan)) spelen, dan biedt opneming van een dergelijke voorwaarde in zelfregulering in eerste instan-
tiee de meest voor de hand liggende weg. 
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cc Wet CBS 

AanbevelingenAanbevelingen ten aanzien van art. 42a 
1.. Overeenkomstig het gestelde onder aanbeveling 2 inzake de artikelen 457 en 458 
BWW en aanbeveling 1 inzake art. 23, tweede lid WBP zou (ook) deze bepaling zodanig 
moetenn worden vormgegeven dat niet van het toestemmingsvereiste, maar van een zo 
geringg mogelijke inbreuk op de privacy wordt uitgegaan. Probleem is echter dat code-
ringg van gegevens doorgaans geen reële optie is (de onderzoeker heeft in veel geval-
lenn doodsoorzaken van herleidbare patiënten nodig), zodat - de thans in art. 42a 
neergelegdee - toestemming van de betrokkene in principe de aangewezen vorm van 
zeggenschapp is (zie hoofdstuk 6, paragraaf 6.6.2). In hoofdstuk 5 is echter geconsta-
teerdd dat toepassing van het toestemmingsvereiste in deze specifieke situatie (betrok-
kenenn zijn reeds overleden) tot allerlei problemen aanleiding kan geven. Daarenboven 
gaatt het hier om verstrekking van doodsoorzaken van personen wier gegevens reeds 
inn medisch-wetenschappelijk onderzoek zijn betrokken zodat men er vanuit mag gaan 
datt de relevante wettelijke bepalingen (zoals onder omstandigheden een toestem-
mingsregeling)) zijn nageleefd. Een regeling die bepaalt dat een bij leven gemaakt uit-
drukkelijkk bezwaar tegen verstrekking van doodsoorzaken uit het CBS-register in de 
wegg kan staan, biedt in mijn ogen voldoende waarborgen voor de betrokkene. Dit 
laatstee impliceert dat het huidige, in art. 42a neergelegde toestemmingsvereiste komt 
tee vervallen. 
2.. Bij iedere verstrekking van gegevens uit het doodsoorzakenregister kunnen de hui-
digee in art. 42a, tweede lid neergelegde voorwaarden worden gehandhaafd. Deze 
voorwaardenn hoeven niet, zoals de relevante bepalingen in de WGBO en de WBP, te 
wordenn aangevuld met een recht op informatie en toetsing door een onafhankelijke 
instantie.. Immers, zoals hierboven aangegeven zouden dergelijke voorwaarden bij 
aanvankelijkk gebruik van medische gegevens voor research reeds moeten zijn nage-
leefd. . 
Eenn mogelijke nieuwe formulering van art. 42a Wet CBS is opgenomen in bijlage 3. 

AanbevelingAanbeveling ten aanzien van de uitvoeringsregeling ex art. 42a, vijfde lid Wet CBS 
Teneindee te bevorderen dat doodsoorzaken in het kader van medisch-wetenschappe-
lij kk onderzoek ook voor universiteiten, onderzoeksafdelingen of -bureaus beschikbaar 
zijn,, dient in de (op basis van art. 42a, vijfde lid op te stellen) uitvoeringsregeling te 
wordenn voorzien in een motiveringsplicht voor (de directeur-generaal van) het CBS 
enn de mogelijkheid van beroep bij de verantwoordelijke minister tegen een weigering 
vann het CBS gegevens te verstrekken (zouden door onderzoekers vervolgens nog 
steedss substantiële belemmeringen worden gerapporteerd, dan is te overwegen gege-
vensverstrekkingg ex art. 42a in de vorm van een verplichting te gieten). 

dd WetGBA 

Inn de Wet GBA en/of het Besluit GBA (art. 67) dient in verband met verstrekking van 
GBA-gegevenss ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek een be-
zwaarmogelijkheidd te worden opgenomen. Indien de situatie daartoe aanleiding geeft 
(zoalss bijvoorbeeld bij aanvulling van medische onderzoeksrecords met etniciteitsge-
gevenss van betrokkenen), ligt een geïndividualiseerde aanschrijving van betrokken 
burgers,, waarbij hen nog eens expliciet de mogelijkheid van bezwaar tegen gegevens-
verstrekkingg wordt geboden, in de rede. 
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7.3.27.3.2 Zelfregulering 

Dienenn de belangrijkste uitgangspunten van de in hoofdstuk 6 geformuleerde 'pas-
sende'' regeling voor medisch-wetenschappelijk onderzoek met gegevens op het ni-
veauu van formele wetgeving te zijn gewaarborgd (zie hiervoor), de taak om deze 'ba-
sisnormen'' voor de praktijk uit te werken ligt in beginsel bij het veld. Met het veld 
wordtt hier gedoeld op vertegenwoordigers van de drie belangrijkste, bij de uitvoering 
vann medisch-wetenschappelijk onderzoek betrokken partijen: medische beroepsbeoe-
fenaren,, ziekenhuizen en medische administraties; wetenschappelijk onderzoekers en 
voorr dat doel registrerende instellingen; en patiënten of andere bij onderzoek betrok-
kenn personen. 

AlgemeneAlgemene aan zelfregulering te stellen eisen 
Zelfreguleringg verdient het predikaat van adequate normstelling indien zij aan een 
aantall  minimumeisen voldoet. Zij dient helder, eenvoudig, consistent, kenbaar en 
handhaafbaarr te zijn (zie hoofdstuk 6, paragraaf 6.3.1). Bij zelfregulering op het terrein 
vann de gegevensbescherming geldt bovendien dat zij is goedgekeurd door het College 
beschermingg persoonsgegevens op grond van art. 25 WBP (dit laatste veronderstelt 
overigenss wel dat het CBP pas na zorgvuldige toetsing van gedragsregels aan de wet 
eenn goedkeuringsverklaring afgeeft).11 Zelfregulering die aan deze eisen voldoet, heeft 
belangrijkee voordelen boven gedetailleerde wettelijke normstelling, zoals een grotere 
nalevingsbereidheidd onder degenen die de regels moeten toepassen (zelfregulering 
staatt doorgaans dichter bij de onderzoekspraktijk dan formele wetgeving) en flexibili -
teitt (zelfregulering is in principe eenvoudiger en sneller bij te stellen dan wetgeving). 
Ookk de Nederlandse toezichthouder ziet zelfregulering als een belangrijk sluitstuk op 
overheidsregulering.. Dit blijkt hieruit dat totstandkoming van gedragscodes via 
voorlichting,, normontwikkeling en stimulering van 'privacyvriendelijke' technologie 
binnenn het zogenaamde 'viersporenbeleid' van het CBP een prominente plaats in-
neemt.12 2 

Hett is dan ook een goede zaak dat binnen het medisch-wetenschappelijk onderzoek 
zelfregulerendee activiteiten bepaald niet zijn uitgebleven. Men zij met name gewezen 
opp de in hoofdstuk 4 (paragraaf 4.4.7) beschreven zelfregulering, doch ook de wat 
brederr georiënteerde zelfregulering inzake sociaal-wetenschappelijk onderzoek (zie 
hoofdstukk 3, paragraaf 3.4.8) is in dit verband vermeldenswaard. 

Hett belangrijkste product van zelfregulering binnen het medisch-wetenschappelijk 
onderzoekk is zoals gezegd de Gedragscode Gezondheidsonderzoek ('Goed Gedrag') 
vann de Stichting Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV). De 
oorspronkelijkee code werd in 1995 door de toenmalige Registratiekamer voor een 
periodee van vijf jaar vastgesteld; vanwege het verstrijken van die termijn, maar ook in 
hett licht van nieuwe privacywetgeving (2001) en de evaluatie van de WGBO (2000) is 
binnenn de FMWV begin 2000 met bijstelling van de code aangevangen. De code werd 

111 De vraag mij bijv. af of de 'Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek' van de VBO, VSO en MOA op 
onderdelenn wel een juiste uitwerking van de WBP vormt; zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.8. 

122 Zie het Beleidsplan 2004-2007/ Jaarplan 2004 van het CBP, p. 8); Van de Pol 2000, p. 1151-1156; zie 
verderr paragraaf 6.3.3 waarin uitvoerig op de toezichthoudende en handhavende taken van het CBP 
iss ingegaan. 
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overigenss pas in april 2004 - wederom voor de wettelijke termijn van vijf jaar - goed-
gekeurdd door het huidige College bescherming persoonsgegevens.13 

Inhoudd en omvang van de code geven blijk van een serieuze taakopvatting van dege-
nenn die haar hebben opgesteld: het document omvat een groot aantal, soms zeer gede-
tailleerdee regels, aangevuld met een doorgaans zeer uitvoerige toelichting. Hiermee 
kann tegelijkertijd een algemeen knelpunt worden aangegeven, namelijk dat de code 
voorr diegenen die ermee moeten werken (of moeten zorgdragen voor de naleving 
ervan)) een tamelijke complexe regeling vormt met een ingewikkeld begrippenkader.4 

Menn is er mijns inziens dan ook niet in geslaagd gevolg te geven aan de uit de WGBO-
evaluatiee naar voren gekomen aanbeveling de Gedragscode Gezondheidsonderzoek 
beterr toegankelijk (dat wil zeggen eenvoudiger en duidelijker) te maken.15 Zo kan 
bijvoorbeeldd worden gewezen op de uitzonderingen op het toestemmingsvereiste die 
nogg steeds tamelijk ingewikkeld zijn of op nieuw geïntroduceerde begrippen als 'di-
rectt identificerende persoonsgegevens' en 'indirect identificerende persoonsgegevens' 
naastt reeds bestaande begrippen, waaronder 'gecodeerde gegevens'. De code is, 
kortom,, nog voor aanzienlijke verbetering vatbaar. Hiervoor kunnen de volgende 
aanbevelingenn worden gedaan. 

1.. Om te beginnen dient het huidige bereik van de code (wetenschappelijk gebruik 
vann medische gegevens die onder het medisch beroepsgeheim vallen) te worden uitge-
breidd tot alle gebruik van medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek en 
statistiek.. Dit impliceert naar mijn mening overigens niet dat de code twee normen-
stelsell  moet hanteren.16 (De opstellers van de code gaan hiervan wel uit en zien hierin 
juistt aanleiding de reikwijdte van de code tot onder het medisch beroepsgeheim val-
lendee gegevens te beperken;17 bij het overige onderzoek op het terrein van de volksge-
zondheidd behoort de 'Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in weten-
schappelijkk onderzoek' van de KNAW te worden toegepast.) 
2.. Thans wordt in de toelichting op het begrip 'gecodeerde gegevens' gesteld dat de 
juridischee status van deze gegevens van situatie tot situatie kan verschillen (soms zijn 
dergelijkee gegevens herleidbaar en soms anoniem). Tegelijkertijd wordt aangegeven 
datt er in VVBP-terminologie niet snel sprake zal zijn van anonieme gegevens. Gelet op 
hett in paragraaf 7.2 gestelde over de status van gecodeerde gegevens dient in de toe-
lichtingg op dit begrip te worden aangegeven dat (althans via de methode van 'two-
way'' coding) versleutelde gegevens in principe persoonsgegevens zijn in de zin van 
dee WBP en welke maatregelen (op het niveau van een onderzoeksorganisatie dan wel 
gezondheidszorginstelling)) met het oog op codering dienen te worden getroffen. In 
eenn eerdere versie van de Gedragscode Gezondheidsonderzoek (conceptversie mei 
2003)) leek een dergelijke weg overigens reeds ingeslagen aangezien onderscheid werd 
gemaaktt tussen 'gecodeerde persoonsgegevens' (hiermee werd gedoeld op two-way 
gecodeerdee gegevens) en 'gecodeerde anonieme gegevens' (hiermee werd gedoeld op 

133 Stcrt. 2004,82. 
144 Dit is waarschijnlijk mede te wijten aan het feit dat de concept-code, sinds de FMWV de herziening 

ervann heeft opgepakt, meerdere ingrijpende wijzigingen heeft ondergaan (zelfs vlak voor goedkeu-
ringg door het CBP en plaatsing in de Staatscourant). 

155 Dute e.a. 2000, p. 365 en p. 374. 
166 Zie ook de in hoofdstuk 6, paragraaf 6.6 geschetste uitgangspunten inzake een passende regeling 

voorr medisch-wetenschappelijk dataonderzoek welke zich niet exclusief richten tot gegevens die 
onderr het medisch beroepsgeheim vallen. 

177 Zie de toelichting op art. 1, onder a Gedragscode Gezondheidsonderzoek. 
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one-wayy gecodeerde gegevens). Men heeft deze benadering echter weer verlaten en 
hett concept van codering heeft zelfs een minder centrale plaats in de code gekregen. 
3.. Aangezien de code een uitwerking vormt van de huidige privacybepalingen in de 
WGBOO en de WBP (zie hiervoor) is het hierin opgenomen toestemmingsvereiste uit-
gangspuntt bij het verwerken van medische gegevens. Overeenkomstig het eerder in 
dezee paragraaf gestelde dient evenwel niet het toestemmingsvereiste, maar een zo 
geringg mogelijke inbreuk op de privacy centraal te staan. In aansluiting hierop beho-
renn voor de verwerking van anonieme gegevens, gecodeerde gegevens en direct her-
leidbaree gegevens verschillende regimes te gelden. Het gebruik van anonieme gege-
venss is vrij en het gebruik van persoonsgegevens dient plaats te vinden in overeen-
stemmingg met een aantal privacyregels. Handelingen met gecodeerde gegevens ko-
menn vervolgens in aanmerking voor een soepeler privacyregime dan handelingen met 
directt herleidbare gegevens. Bij vormgeving van die soepelere regels dient, waar mo-
gelijk,, gebruik te worden gemaakt van de ruimte die de wetgeving daarvoor laat; zie 
ookk hoofdstuk 6, paragraaf 6.6 en tabel 6 in paragraaf 6.6.4. 
4.. In aansluiting op de aanbevelingen die werden gedaan ten aanzien van de 
wetsbepalingenn (zie met name aanbeveling 4 met betrekking tot de artikelen 457 en 
4588 BW) behoren bij iedere verzameling en verwerking van persoonsgegevens voor me-
disch-wetenschappelijkk onderzoek een aantal basisvereisten te gelden (de gegevens 
zijnn noodzakelijk; het onderzoek levert nieuwe inzichten op het terrein van de volksge-
zondheidd op; et cetera). Ook structureel toezicht door medisch-ethische toetsings-
commissiess op iedere voorgenomen verzameling en verwerking van persoonsgege-
venss geldt in dit verband als een belangrijke voorwaarde; in de code is daarin reeds, 
zijj  het tot op bepaalde hoogte voorzien (art. 2.12). 
5.. Het belang van hergebruik van bestaande gegevens ('data sharing') dient in de 
codee gewaarborgd te zijn via opneming van twee bepalingen. De eerste is dat de 
hulpverlenerr wordt geacht zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan verstrek-
kingg van patiëntengegevens voor medisch-wetenschappelijk onderzoek.19 De tweede 
iss dat, waar zinvol, gebruikte medische gegevens in niet (direct) herleidbare vorm ten 
behoevee van volgend onderzoek worden bewaard en/of doorgeleverd (zie hoofdstuk 
6.. paragraaf 6.6.1). 
6.. Voor het gebruik van 'eigen' patiëntengegevens door de hulpverlener (en ook an-
deree door hem verrichte handelingen met patiëntengegevens, zoals bewaring voor we-
tenschappelijkee doeleinden) dienen in beginsel dezelfde regels te gelden als voor het 
gebruikk van patiëntengegevens door externe wetenschappelijk onderzoekers.20 

7.. De code dient zich niet alleen te richten op secundaire gegevensverzameling, doch 
ookk uitdrukkelijk op primaire gegevensverzameling. In dit verband kan worden ge-
wezenn op de 'Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk 

188 De redactie van art. 2.12 zou kunnen worden verbeterd door de hoofdlijn (toetsing van verwerking 
vann persoonsgegevens - hiertoe behoren in mijn visie ook two way gecodeerde gegevens - voor me-
disch-wetenschappelijkk onderzoek) voorop te stellen en daaraan toe te voegen dat de onderzoeker 
eenn onderzoek waarvan hij weet of vermoedt dat het uit privacyoogpunt vragen kan oproepen, ook 
vooraff  ter toetsing voorlegt aan een METC. In de toelichting kan dan worden aangegeven dat lange-
ree bewaring van patiëntengegevens voor researchdoeleinden niet hoeft te worden getoetst. 

199 Zie in dit verband art. IV.1 van de Gedragsregels voor artsen (KNMG 2002): "De arts zal indien 
mogelijkk medewerking verlenen aan onderzoek, gericht op de bevordering/verbetering van de 
volksgezondheid.. Dit kan onderzoek zijn in bijv. medisch, psychologisch, epidemiologisch, farmaco-
logischh opzicht". 

200 Daarmee zou het huidige art. 2.11 van de code (het gebruik van gegevens voorr eigen wetenschappe-
lij kk onderzoek) kunnen komen te vervallen. 
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onderzoek'' van de KNAW (zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.8)21 waarin tevens voor zo'n 
ruimee invalshoek (en specifieke normstelling voor primaire gegevensverzameling; zie 
art.. 3.4 van deze gedragscode) is gekozen. Ik doel daarbij in het bijzonder op bepa-
lingenn die het vrijwillig e karakter van toestemming bij primaire gegevensverzameling 
waarborgen222 en bepalingen die het verzamelen van gegevens bij betrokkenen zonder 
hunn te voren gegeven toestemming - dit kan spelen bij observatieonderzoek - regelen 
(ziee in dit laatste verband ook hoofdstuk 5, paragraaf 5.3.2 sub a). 
8.. Ten slotte is van belang dat aandacht wordt geschonken aan activiteiten om de 
bekendheidd met de code verder te vergroten, overigens niet alleen bij personen die de 
wetenschapp beoefenen, maar ook bij hulpverleners. In het evaluatieonderzoek met 
betrekkingg tot de WGBO kon (nog) geen brede bekendheid van de Gedragscode Ge-
zondheidsonderzoekk worden vastgesteld. Het succes van de code in de praktijk zal 
voorr een belangrijk deel daarmee samenhangen. 

7.44 Aanbevelingen ten aanzien van de internationale regelgeving 

InIn het licht van het feit dat de (medische) onderzoekspraktijk steeds vaker de eigen 
landsgrenzenn overschrijdt en de wetenschapsbeoefening steeds meer een internatio-
naall  karakter krijgt, zullen de met de toepassing van privacyregelgeving samenhan-
gendee problemen (zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.7) ook of mogelijk zelfs in toenemende 
matee betrekking hebben op internationale gegevensuitwisseling. 

Uitt hoofdstuk 5 (paragraaf 5.7) komt als algemene conclusie naar voren dat de hui-
digee EG-privacyrichtlijn weliswaar een aantal problemen oplost (met name bij grens-
overschrijdendd verkeer van medische gegevens binnen de Europese Unie), doch lang 
niett alle knelpunten zal kunnen wegnemen. Een belangrijk probleem is dat zij een 
zodanigg ruim juridisch kader vormt voor het verwerken van medische gegevens voor 
wetenschappelijkk onderzoek dat de regels in en buiten de EU nog steeds op essentiële 
puntenn kunnen verschillen. Bovendien is niet goed vast te stellen in hoeverre sprake is 
vann een (eventueel via een contract te realiseren) gelijkwaardig beschermingsniveau 
inn een zogenaamde derde-land, of wel een land dat geen lid is van de EU. 

CommunautaireCommunautaire gedragscode 
Inn hoofdstuk 5 is gesteld dat totstandkoming van uniforme Europese/internationale 
uitgangspuntenn de in dat hoofdstuk gesignaleerde problemen althans grotendeels 
zoudenn kunnen wegnemen. Het is derhalve gewenst dat vanuit de Europese Unie 
inspanningenn worden verricht om de ontwikkeling van een zogenaamde 'commu-
nautairee gedragscode' (in de zin van art. 27, derde lid EG-privacyrichtlijn) op het ter-
reinn van (medisch-)wetenschappelijk onderzoek te bevorderen. Het is wenselijk dat zij 
daarbijj  ook andere Europese/ internationale organisaties, zoals de Raad van Europa, 
dee European Science Foundation en de CIOMS, betrekt.23 De door deze organisaties 

211 Zie ook de in hoofdstuk 3, paragraaf 33.4 besproken ICC/ESOMAR-code inzake marktonderzoek 
vann de European Society for Opinion and Marketing Research. 

222 De vrijwillighei d kan bij primaire gegevensverzameling met name in gevaar komen door de wijze 
waaropp de potentiële deelnemers worden benaderd (is er voldoende bedenktijd? is er volledige vrij -
heidd deelname te weigeren? is sprake van disproportionele beloning?) en de kwetsbare positie 
waarinn ze kunnen verkeren (patiënten, werknemers, gedetineerden en dergelijke). 

233 De OESO heeft reeds verklaard in het kader van de discussie over grensoverschrijdend verkeer van 
medischee onderzoeksgegevens een coördinerende en stimulerende te willen spelen; OECD 1999, p. 
24-25.. Zie ook principe 16 van de in hoofdstuk 3 (paragraaf 3.32) besproken Aanbeveling R (97) 18 
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opgesteldee documenten (zie met name hoofdstuk 4, paragraaf 4.3.2 en 4.3.3) kunnen 
eenn belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onderhavige code. 
Eenn dergelijke code kan bewerkstelligen dat binnen Europa, maar ook daarbuiten ten 
aanzienn van belangrijke kwesties, zoals bijvoorbeeld status en normering van geco-
deerdee gegevens, de vormgeving van de zeggenschap van betrokkenen bij (medisch-
)wetenschappelijkk onderzoek met gegevens en de wijze waarop toezicht wordt ge-
houdenn op toepassing van wet- en regelgeving, een uniforme benadering (zoals bij 
voorkeurr uiteengezet in hoofdstuk 6, paragraaf 6.6) wordt gevolgd. Een dergelijk re-
sultaatt kan evenwel alleen worden bewerkstelligd indien zo'n code - net als nationale 
zelfreguleringg - helder, eenvoudig, toegankelijk en dergelijke is. Voorts is van belang 
datt de - tevens bij de privacyrichtlijn ingestelde - 'Groep voor de bescherming van 
personenn in verband met de verwerking van persoonsgegevens' over een dergelijke 
codee een positief advies uitbrengt24 en de Europese Commissie zorg draagt voor een 
passendee bekendmaking ervan. 

7.55 Over ige aanbevel ingen 

Inn dit proefschrift stond centraal de vraag of bijstelling en/of aanvulling van de voor 
medisch-wetenschappelijkk onderzoek geldende privacyregelgeving noodzakelijk is; 
dee conclusies en aanbevelingen vormen dan ook hoofdzakelijk een antwoord op die 
vraag.. Er zijn evenwel ook aanbevelingen te doen van meer praktische aard die oplos-
singg kunnen bieden aan de in dit onderzoek besproken problemen (zie met name 
hoofdstukk 5). Zonder uitvoerig op deze aanbevelingen in te gaan, worden er hier en-
kelee genoemd: 

instellingg van (een) privacyfunctionaris(sen) voor de sector van het (medisch-)we-
tenschappelijkk onderzoek; 
(internationaal)) onderzoek naar de vormgeving van gegevenscodering (in het 
kaderr van het EPD), toepassing van nieuwe technologieën zoals PET binnen het 
wetenschappelijkk onderzoek en de rol van registrerende instellingen en TTP's;26 

meerr aandacht in de opleiding van artsen en andere beroepsbeoefenaren voor pri-
vacybeschermingg bij medisch-wetenschappelijk onderzoek; 
bevorderingg van data-archivering en 'data sharing'; en 

verbeteringg van de toegang tot bij de (semi-)overheid rustende informatie voor 
wetenschappelijkk onderzoek en statistiek middels (technische en financiële) on-
dersteuning. . 

vann de Raad van Europa waarin wordt aangedrongen op zelfregulering door (internationale) pro-
fessionelee organisaties met als uitgangspunt de in deze aanbeveling neergelegde principes. 

244 Daarmee verklaart de 'Groep' dat een haar voorgelegde code in overeenstemming is met de ter 
uitvoeringg van deze richtlijn vastgestelde nationale bepalingen. 

255 Commissie Kordes 1997, p. 30. 
266 In vergelijkbare zin Dute e.a. 2000, p. 374. 
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Inleidin gg (hoofdstuk 1) 
Zowell  de (vrijheid van) wetenschapsbeoefening als bescherming van de privacy wor-
denn tot de fundamentele waarden van onze samenleving gerekend. Deze waarden kun-
nenn bij gebruik van medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek 
opp het terrein van geneeskunde en gezondheidszorg op gespannen voet met elkaar 
staan.. Vanuit de onderzoekswereld wordt naar voren gebracht dat ten gevolge van 
privacyregelgevingg relevante medische gegevens onvoldoende beschikbaar zijn en 
gebruikk van deze gegevens soms (ernstig) wordt bemoeilijkt. Vanuit privacyperspec-
tieff  wordt gesteld dat burgers bij gebruik van zulke gevoelige gegevens als medische 
gegevenss adequaat in hun belangen moeten worden beschermd. Bij onvoldoende 
privacybeschermingg bestaat het gevaar dat burgers zich niet vrij voelen medische 
hulpp te zoeken of terughoudend zijn in het verstrekken van voor hun behandeling 
relevantee informatie. Over de - soms gespannen - verhouding tussen medisch-weten-
schappelijkk onderzoek en privacybescherming gaat deze studie. 

Doell  is systematische beschrijving van de privacyregelgeving inzake (medisch-)we-
tenschappelijkk onderzoek, inventarisatie en analyse van de daaruit voortvloeiende 
knelpuntenn en problemen bij gegevensverwerking ten behoeve van medisch-weten-
schappelijkk onderzoek en het aanreiken van oplossingen hiervoor via voorstellen tot 
verbeteringg en aanvulling van geldend recht. De centrale vraagstelling luidt als volgt: in 
hoeverree biedt het nationale (in samenhang met het internationale) recht een adequate 
regelingg van het informatieverwerkend proces bij medisch-wetenschappelijk onder-
zoek?? In dit verband zijn de evenwichtigheid van de regeling in het licht van de in het 
gedingg zijnde belangen en de kwaliteit van de regeling in het licht van aan wetgeving 
tee stellen eisen (helderheid, kenbaarheid, eenduidigheid, handhaafbaarheid et cetera) 
vann belang. 
Dezee vraag valt uiteen in de volgende deelvragen: 

Welkee grondrechten zijn bij privacyregulering van medisch-wetenschappelijk 
onderzoekk relevant, wat is hun betekenis en welk referentiekader is daaruit voor 
dee wetgever af te leiden? 

Welkee privacyregels gelden voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek respec-
tievelijkk medisch-wetenschappelijk onderzoek, en hoe hebben deze regels zich 
ontwikkeld?? Wat is de status en reikwijdte van deze regelingen? In hoeverre is in 
diee regelingen sprake van een afweging van onderzoeks- en privacybelangen? Is 
bijj  medisch-wetenschappelijk onderzoek sprake van een bijzondere afweging? 
Welkee problemen, knelpunten en rechtsvragen kunnen bij de toepassing van gel-
dendd recht op de onderzoekspraktijk, casu quo de verschillende fasen van me-
disch-wetenschappelijkk onderzoek worden gesignaleerd? Hoe zou, bezien vanuit 
hett grondrechtelijk kader, de huidige regelgeving kunnen worden vormgegeven 
omm aan die problemen tegemoet te komen? 

Behoeftt de huidige nationale en internationale regelgeving in het licht van het 
voorafgaandee aanpassing en/of aanvulling? Zo ja, op welke onderdelen? Welk 
regelingsvorm(en)) is/zijn op onderscheiden onderdelen het meest aangewezen? 
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Hett  grondrechtelijk kader  (hoofdstuk 2) 
Hett privacybelang van de betrokkene vindt met name steun in het grondrecht op 
privacyy of bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Volgens dit recht heeft een 
iederr (onder meer) recht op bescherming van informationele privacy, waartoe ui-
teraardd ook bescherming van (naar hun aard 'gevoelige') medische persoonsgegevens 
moett worden gerekend. Van een absoluut recht op privacy is evenwel geen sprake: 
steedss is rekening te houden met het feit dat dit rechtsgoed kan conflicteren met an-
deree vrijheden of het algemeen belang. Indien bij het verwerken van medische per-
soonsgegevenss (door de overheid) inbreuk wordt gemaakt op de privacy moet een 
aantall  voorwaarden worden nageleefd, zoals de eis dat hierin bij of krachtens formele 
wett is voorzien en dat tegemoet wordt gekomen aan de eisen van noodzakelijkheid, 
subsidiariteitt en proportionaliteit. Daarnaast rust er op de wetgever uit hoofde van de 
internationalee verdragsbepalingen en de Grondwet de taak voor het vastleggen en 
verstrekkenn van gegevens maatregelen te treffen. In dit kader wordt doorgaans geen 
onderscheidd gemaakt tussen verticale en horizontale relaties. 
Hett belang van de vrije wetenschapsbeoefening wordt ondersteund door de weten-
schapsvrijheid,, de vrije meningsuiting en (op het terrein van de volksgezondheid) het 
rechtt op gezondheidszorg. Bij uit deze grondrechten voortvloeiende positieve verplich-
tingenn voor de overheid dient met name te worden gedacht aan het waarborgen van 
voldoendee mogelijkheden tot kennisneming en uitwisseling van informatie, noodza-
kelijkk met het oog op de wetenschapsbeoefening binnen de samenleving. Deze ver-
plichtingenn gaan (vooralsnog) echter niet zo ver dat zij een (juridische) verplichting 
zoudenn inhouden om aan wetenschappelijk onderzoekers de benodigde (per-
soonsgegevenss te verschaffen. De wetenschapsvrijheid (en de daarop nauw aanslui-
tendee vrijheid van meningsuiting) heeft in het kader van dataonderzoek vooral in 
haarr klassieke dimensie directe juridische betekenis. Een beperking van of inbreuk op 
dezee vrijheid, meer in het bijzonder de vrijheid van gegevensverzameling en -verwer-
king,, behoeft een duidelijke legitimering, of anders gezegd: een inbreuk op de weten-
schapsvrijheidd dient zo beperkt mogelijk te blijven, mag niet disproportioneel zijn in 
relatiee tot het doel dat met die inbreuk wordt nagestreefd en hiervoor moet een legi-
tiemm belang aanwezig zijn. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer vormt po-
tentieell  zo'n belang. Ten slotte zij opgemerkt dat de wetenschapsvrijheid alleen 
grondrechtelijkee betekenis heeft indien een gegevensverwerking ook daadwerkelijk 
alss wetenschapsbeoefening kan worden beschouwd, dat wil zeggen tot doel heeft een 
bijdragee te leveren aan het algemeen belang, door vermeerdering van wetenschappe-
lijk ee kennis (dit ter onderscheiding van bijvoorbeeld marktonderzoek of direct marke-
ting). ting). 

Zoalss hierboven aangegeven kunnen individuele privacybelangen en het algemene 
belangg van de medische wetenschap met elkaar botsen. Dat geldt ook voor de - deze 
belangenn ondersteunende - grondrechten. Neemt men bij een dergelijk grondrechtscon-
flic tt het recht op privacy als uitgangspunt, dan vormen de voorwaarden, die bij een 
inbreukk op de privacy (ex art. 8 EVRM) in acht moeten worden genomen, het kader 
waarbinnenn een eventuele beperking van dit recht omwille van de (vrijheid van) we-
tenschapsbeoefeningg behoort plaats te vinden. In dit verband kunnen worden onder-
scheiden:: voorwaarden die betrekking hebben op de wijze van regulering, daarmee 
verbondenn kwaliteitsaspecten en procedurele waarborgen; en factoren die voort-
vloeienn uit het noodzakelijkheidsvereiste, in deze studie ook wel afwegingsfactoren ge-
noemd. . 
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Privacynormenn voor  wetenschappelijk onderzoek en statistiek (hoofdstuk 3) 
Uitt een inventarisatie van algemene internationale en nationale privacynormen inzake 
wetenschappelijkk onderzoek en statistiek blijkt dat deze rekening houden met de we-
tenschapsbeoefening,, met name in die zin dat de fase van gegevensverzameling er-
doorr wordt vergemakkelijkt. De versoepelingen zijn vooral van betekenis voor zoge-
naamdee secundaire gegevensverzameling, dat wil zeggen hergebruik van reeds ver-
zameldee en opgeslagen persoonsgegevens voor wetenschap en statistiek. Daarnaast 
zijnzijn er ook enkele bepalingen die de fase van verdere gegevensverwerking faciliteren. 

Dee ruimte die privacybepalingen laten voor wetenschappelijk onderzoek is in de loop 
derr tijd niet wezenlijk veranderd. Zo is bijvoorbeeld nationaal en internationaal altijd 
blijvenn gelden dat de betrokkene geen onvoorwaardelijke of ongeclausuleerde aan-
spraakk maakt op bescherming van zijn persoonsgegevens, en is het belang van de 
wetenschapsbeoefeningg nimmer zo veel gewicht toegekend dat deze in de vorm van 
eenn wettelijke verplichting tot gegevenslevering werd gegoten. Er zijn daarentegen 
well  enkele accentverschuivingen aan te geven zoals een zekere toename van bepalin-
genn die het wetenschappelijk onderzoek faciliteren; dit is vooral het gevolg van in-
werkingtredingg (en implementatie in het nationale recht) van de EG-privacyrichtlijn 
uitt 1995; hierin wordt op meerdere plaatsen expliciet rekening gehouden met de uit-
voeringg van wetenschappelijk onderzoek en statistiek. 

Privacynormenn voor  medisch-wetenschappelijk onderzoek (hoofdstuk 4) 
Dee internationale en nationale privacynormen houden niet alleen rekening met we-
tenschappelijkk onderzoek en statistiek in het algemeen; ook de belangen van medisch-
wetenschappelijkk onderzoek worden in wet- en regelgeving expliciet geadresseerd. 
Hierr geldt met name dat de toegankelijkheid van medische gegevens wordt verge-
makkelijktt (zie art. 7: 458 BW alsmede het - niet-bindende - principe 12.2c van Aan-
bevelingg R (97) 5 van de Raad van Europa). Met betrekking tot de verdere gegevens-
verwerkingg is in het bijzonder vermeldenswaard de in Aanbeveling R (97) 5 neerge-
legdee uitzondering op de rechten van de betrokkene (principe 8.2d). 

Eenn vergelijking van de in hoofdstuk 3 (wetenschappelijk onderzoek in het algemeen) en 
dee in hoofdstuk 4 (medisch-wetenschappelijk onderzoek) beschreven normen laat zien 
datt voor medisch-wetenschappelijk onderzoek, althans op onderdelen, specifieke afwe-
gingenn tot stand zijn gekomen die in de regel in extra rechtsbescherming van betrokke-
nenn voorzien. Ter rechtvaardiging hiervan wordt gewezen op het bijzondere of gevoelige 
karakterr van medische gegevens en het feit dat bij verwerking van deze categorie gege-
venss in de meeste gevallen een beroepsgeheim geldt. Wetenschappelijk onderzoekers en 
anderee betrokkenen, zoals hulpverleners, zorginstellingen en dergelijke die onderzoek op 
ditt terrein uitvoeren, hebben rekening te houden met (onder andere) een strikte toe-
stemmingsregeling,, een systematische bezwaarregeling en vergaande beveiligingsver-
plichtingen. . 

Privacybeschermingg in de onderzoekspraktijk: knelpunten, lacunes, rechtsvragen 
(hoofdstukk  5) 
Dee huidige privacyregelgeving biedt in zijn geheel beschouwd geen onevenwichtige 
regelingg in de zin dat zij gegevensverwerking (verzameling, opslag, gebruik et cetera) 
voorr medisch-wetenschappelijk onderzoek onevenredig belemmert of betrokkenen on-
voldoendee in hun privacybelangen beschermt. Niettemin is ten aanzien van specifieke 
onderdelenn van die regelgeving sprake van substantiële belemmeringen en van tekorten 
inn privacybescherming. Hiernaast kunnen bij bepaalde kwaliteitsaspecten van de regel-
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gevingg kanttekeningen worden geplaatst (helderheid, consistentie, kenbaarheid en der-
gelijke). . 

Bijj  het - direct bij betrokkenen - verzamelen van gegevens (primaire gegevensverzameling) 
spelenn vooral problemen bij het verkrijgen van de benodigde adresgegevens om betrok-
kenenn te kunnen benaderen. Op dit punt was tot voor kort sprake van een lacune in de 
regelgeving:: er ontbraken nadere regels voor verstrekking van adresgegevens uit de 
bevolkingsadministratiee zodat iedere gemeente hieraan eigen voorwaarden kon stellen; 
hierdoorr werd de toegankelijkheid van in deze registratie opgeslagen gegevens aanzien-
lij kk belemmerd. Sinds 2001 zijn deze regels er wel (art. 67 Besluit GBA). Zolang echter 
dee (exacte vorm van) zeggenschap van betrokkenen niet expliciet in deze regeling (of 
dee Wet GBA) is geregeld, is het de vraag of desbetreffende vanuit het veld gerappor-
teerdee problemen inderdaad tot het verleden zullen behoren. 
Bijj  het verzamelen van gegevens uit bestaande gegevensbronnen (secundaire gegevens-
verzameling)verzameling) vormt om te beginnen de regeling die langere bewaring van patiëntenge-
gevenss voor research beheerst een belemmering voor de wetenschapsbeoefening. Deze 
zouu evenwichtiger zijn indien zij (net als bij gegevensverstrekking voor wetenschappe-
lij kk onderzoek) onder bepaalde voorwaarden ruimte laat voor een soepeler zeggen-
schapsregimee (de huidige regel is dat herleidbare medische gegevens alleen op grond 
vann uitdrukkelijke toestemming van de patiënt voor wetenschappelijk onderzoek mo-
genn worden bewaard). Is bij langere bewaring meer ruimte geboden voor het weten-
schappelijkk onderzoek, bij het zogenaamde 'eigen' wetenschappelijk onderzoek - hulp-
verlenerss verzamelen patiëntengegevens waartoe zij reeds (vanwege hun rechtstreekse 
betrokkenheidd bij de behandeling) toegang hadden - behoeft het privacybelang van de 
betrokkenenn juist meer bescherming. Eigen wetenschappelijk onderzoek is thans niet 
aann nadere regels gebonden terwijl er in deze situatie evengoed privacyaspecten in het 
gedingg (kunnen) zijn. 
Err zijn geen pertinente aanwijzingen dat de huidige WGBO-regeling inzake verstrek-
kingg van gegevens aan externe onderzoekers het wetenschappelijk onderzoek ernstig 
belemmert.. Dit neemt niet weg dat zich bij de praktische toepassing ervan problemen en 
knelpuntenn kunnen voordoen. Wanneer toestemming aan betrokkenen wordt gevraagd, 
bestaatt het risico dat niet ten volle aan de in dit verband geldende eisen (zoals vrijwil -
ligheid)) kan worden voldaan. Bij toepassing van de uitzonderingen (art. 7: 458 BW) 
roepenn met name het concept van gegevenscodering en de juridische status van geco-
deerdee gegevens vragen op. 
Bijj  het verzamelen van medische gegevens uit andere registraties speelt vooral het 
probleemm van een moeizame toegang tot het door het CBS beheerde 'doodsoorzakenre-
gister'.. Het is de vraag of de recente wetswijziging (invoeging van een nieuw art. 42a 
Wett CBS) voldoende tegemoet komt aan onderhavig probleem. Het lijk t in ieder geval 
gewenstt in de nog op te stellen uitvoeringsregeling (ex art. 42a, derde lid) te bepalen 
datt een weigering dergelijke gegevens te verstrekken door het CBS gemotiveerd moet 
wordenn en dat tegen zo'n beslissing bezwaar en beroep openstaat. 

Iss de huidige wet- en regelgeving bij gegevensverzameling voor medisch-weten-
schappelijkk onderzoek niet in alle opzichten even evenwichtig, dit probleem speelt 
minderr in de fase van verdere gegevensverwerking. Dit neemt niet weg dat de in deze 
fasee op onderzoekers rustende verplichtingen (beveiligingsplicht; het zorgdragen 
voorr de kwaliteit van de gegevens; meldingsplicht; publicatie in niet-herleidbare 
vormm en dergelijke) vragen oproepen, zoals bijvoorbeeld wat adequate beveiliging 
vann onderzoeksbestanden inhoudt, hoe lang en in welke vorm gegevens mogen wor-
denn bewaard et cetera. 
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Eenn belangrijk probleem dat niet door de geldende privacywet- en regelgeving wordt 
veroorzaakt,, maar door andere factoren (zoals bijvoorbeeld hoge kosten die bij gege-
vensverzamelingg moeten worden gemaakt) betreft een terughoudende opstelling van 
onderzoekerss om de door hen verzamelde gegevens aan andere onderzoekers voor 
volgendd onderzoek ter beschikking te stellen. Het gegevensverwerkend proces dient 
niett zonder meer uit te monden in vernietiging van de gebruikte gegevens, doch waar 
datt zinvol is in bewaring (en archivering) van databestanden ('data sharing'); dit laat-
stee uiteraard binnen de grenzen van de privacywetgeving. 

Doorgiftee van medische gegevens voor researchdoeleinden vanuit Nederland naar 
landenn die lid zijn van de EU en vice versa behoort in principe vrij te zijn van belem-
meringen.. Het is evenwel niet uitgesloten dat door specifieke - uit het medisch be-
roepsgeheimm voortvloeiende - verplichtingen van hulpverleners die gegevensuitwis-
selingg toch wordt bemoeilijkt. Nadere invulling van algemene privacynormen voor 
(medisch-)wetenschappelijkk onderzoek via opstelling van een Europese gedragscode 
lijk tt hier van belang. 
Doorgiftee van medische gegevens voor medisch-wetenschappelijk onderzoek vanuit 
Nederlandd naar een buiten de EU gevestigde onderzoeker is in beginsel alleen toege-
staann indien in dat land een passend beschermingsniveau geldt. Wanneer dat laatste 
niett het geval is, is doorgifte van gegevens mogelijk op basis van (onder andere) een 
vergunningg van de minister van Justitie. De belasting van een dergelijke procedure 
voorr de onderzoekspraktijk mag evenwel niet worden onderschat. De ontwikkeling 
vann modelcontracten die voldoen aan de eisen die Europese Commissie in dit kader 
heeftt gesteld en die bovendien recht doen aan de bijzondere context van research met 
medischee gegevens zouden de internationale gegevensuitwisseling in ieder geval 
aanzienlijkk kunnen vergemakkelijken. In dit verband kan ook een Europese gedrags-
codee een nuttige rol vervullen. 

Eenn passende regeling voor  medisch-wetenschappelijk onderzoek met gegevens 
(hoofdstukk 6) 
Inn het kader van privacyregulering is onderscheid te maken tussen materiële normen, 
rechtenn van de betrokkene (waaronder zogenaamde 'zeggenschapsrechten', zoals een 
rechtt op toestemming of bezwaar) en normen die voorzien in systematisch toezicht op 
dee naleving van regelgeving door een onafhankelijke instantie. Deze drie categorieën 
normenn dienen in een regeling voor medisch-wetenschappelijk onderzoek met gege-
venss vertegenwoordigd te zijn. Daarbij zij aangetekend dat zo'n regeling niet te zwaar 
magg leunen op de rechten van de betrokkene; dit vanwege het feit dat individuen in het 
huidigee - steeds meer door informatietechnologie beheerste - tijdperk aan zulke rechten 
niett altijd de bescherming ontlenen die daarmee idealiter wordt beoogd. Voorts zullen 
materiëlee normen en normen inzake toezicht een grotere rol moeten spelen naarmate de 
betrokkenee minder zeggenschap heeft. Men denke met name aan de situatie dat de be-
trokkenee geen recht heeft op expliciete toestemming, maar op bezwaar. 

MateriëleMateriële normen 
Err kan uit het noodzakelijkheidsvereiste (hoofdstuk 2) een aantal materiële normen 
wordenn afgeleid. Van bijzonder belang is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk ano-
niemee of (als een onderzoeksdoel zo niet kan worden bereikt) gecodeerde gegevens 
wordenn verzameld en verwerkt. 
Bijj  verzameling van gecodeerde gegevens worden geen direct identificerende gege-
venss aan onderzoekers verstrekt, maar wel een code zodat de onderzoeksgegevens 
(viaa gebruik van een sleutel) op enig moment in verband te brengen zijn met betrok-
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kenn individuen. Hierdoor blijf t een aantal gebruiksmogelijkheden bestaan (zoals het 
inn een later stadium aanvullen van onderzoeksrecords met nieuwe gegevens of het 
alsnogg benaderen van betrokkenen voor een interview of vragenlijst), doch worden 
privacyrisico'ss (oneigenlijk en onrechtmatig gebruik) aanzienlijk gereduceerd. Geco-
deerdee gegevens zijn (in mijn visie) in principe herleidbaar in de zin van de WBP, 
maarr vanwege het privacybeschermende effect van codering is een passend (lees: 
milder)) beschermingsregime voor het gebruik van dergelijke gegevens gerechtvaar-
digd.. Deze versoepeling doet zich met name voelen op het stuk van de rechten van de 
betrokkenee (zeggenschap; informatieplicht; en overige rechten van de betrokkene), 
dochh ook sommige materiële normen, zoals de beveiligingsplicht, komen bij codering 
voorr minder strikte toepassing in aanmerking. 

RechtenRechten van de betrokkene 
Tott de belangrijkste rechten van de betrokkene behoren zeggenschap over het weten-
schappelijkk gebruik van medische gegevens en een recht om hierover te worden geïn-
formeerd.. Zoals hierboven aangegeven hangt nadere invulling van deze rechten eerst 
enn vooral samen met de vorm waarin de gegevens worden verwerkt. Indien per-
soonsgegevenss gecodeerd en dus niet direct herleidbaar zijn, is het bieden van een 
bezwaarmogelijkheidd aan betrokkenen in principe voldoende (er kunnen zich niette-
minn omstandigheden voordoen, zoals bij gebruik van erfelijkheidsgegevens, waarin -
ondankss codering - een striktere invulling van de rechten van de betrokkene geboden 
is).. Het verzamelen en gebruiken van direct herleidbare gegevens is gekoppeld aan 
eenn toestemmingssysteem en een geïndividualiseerde informatieplicht 

ToezichtToezicht en handhaving 
Voorr wat betreft (de normen inzake) toezicht en handhaving is van belang dat dit niet 
alleenn vorm krijgt door middel van toezicht door de toezichthoudende autoriteit 
(CBP)) en eventueel de rechter, maar ook via systematische toetsing of beoordeling van 
onderzoeksprojectenn door een onafhankelijke instantie, zoals de (bestaande) medisch-
ethischee toetsingscommissies. Deze lijken hiervoor vanwege hun expertise op onderha-
vigg terrein en ervaring met toetsing van onderzoeksprotocollen bij uitstek geschikt. 

Conclusiess en aanbevelingen (hoofdstuk 7) 
Conclusiee van deze studie is dat de huidige regelgeving (WGF30, WBP, Wet CBS, Wet/ 
Besluitt GBA en Gedragscode Gezondheidsonderzoek) op een aantal punten moet wor-
denn bijgesteld en/of aangevuld. Daarbij gelden de volgende overwegingen. 
-- Onduidelijke juridische status van gecodeerde gegevens 
Omm de huidige (rechts)onzekerheid over de juridische status van gecodeerde gege-
venss weg te nemenn dient op dit punt door de internationale en nationale regelgevers 
eenn helder standpunt te worden ingenomen. 
-- Een te centrale positie van het toestemmingsvereiste 
Hett accent binnen de huidige privacyregelgeving ligt te zeer op het toestemmingsver-
eiste.. Een regeling inzake verzameling en verwerking van medische gegevens voor 
wetenschappelijkk onderzoek moet primair vanuit een andere invalshoek, namelijk 
vanuitt het (binnen het privacyrecht primerende) beginsel van subsidiariteit worden 
vormgegeven.. Tegen deze achtergrond dienen de wetsbepalingen te bevorderen dat 
dee inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zo beperkt mogelijk wordt gehouden. Op 
dezee wijze wordt tegelijkertijd meer recht gedaan aan de binnen de onderzoeksprak-
tijkk bestaande problemen rond het vragen van uitdrukkelijke toestemming. 
Eenn ander punt is dat toestemming van betrokkenen het verstrekken (of verzamelen) 
vann medische gegevens volledig legitimeert. De huidige, bij afwijking van het toe-
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stemmingsvereistee geldende privacywaarborgen (het onderzoek dient een algemeen 
belangg et cetera) dienen bij iedere verzameling en verwerking van gegevens voor me-
disch-wetenschappelijkk onderzoek te gelden, dus ongeacht de vorm waarin de zeg-
genschapp gestalte krijgt. 
-- Te strikte regels voor verzameling en verwerking van gecodeerde gegevens 
Dee huidige regelgeving is zo gestructureerd dat men niet alleen bij verzameling van 
directt herleidbare, maar ook gecodeerde gegevens in beginsel is gebonden aan het 
vereistee van uitdrukkelijke toestemming. Het feit dat bij codering sprake is van een 
minderr grote inbreuk op de privacy rechtvaardigt evenwel een soepeler bescher-
mingsregimee (zie hoofdstuk 6). In dit licht dient bij verstrekking van gecodeerde gege-
venss (de onderzoeker kan feitelijk geen patiënten identificeren) een bezwaarsysteem 
enn bij verstrekking van direct herleidbare gegevens een toestemmingssysteem te gelden. 
Ookk op andere punten wordt overigens versoepeling van het rechtsregime voor geco-
deerdee gegevens voorgestaan, zoals bijvoorbeeld op het stuk van de meldingsplicht 
enn rechten van de betrokkene. 
-- Te weinig waarborgen voor transparantie 
Dee huidige regelgeving biedt onvoldoende waarborgen voor transparantie van gege-
vensverzamelingg en -verwerking voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. Explicie-
tee regeling van een recht op informatie inzake het wetenschappelijk gebruik van 
patiëntengegevenss in (art. 458 van) de WGBO en instelling van een privacyfunctiona-
riss voor de sector van het gezondheidsonderzoek kunnen voor (meer) transparantie 
zorgen. . 
-- Het ontbreken van systematisch toezicht op de naleving van regelgeving 
Dee huidige regelgeving voorziet niet in systematisch toezicht op de toepassing en 
nalevingg van regels door een onafhankelijke instantie. Bestaande (in de WBP neergeleg-
de)) wettelijke voorzieningen op dit terrein vervullen weliswaar een belangrijke 
functie,, doch aanvulling daarvan in de vorm van structurele toetsing van medisch-
wetenschappelijkk dataonderzoek door een medisch-ethische toetsingscommissie en 
opnemingg van een daartoe strekkende bepaling in de WGBO is gewenst. 
-- Regeling van alleen'verstrekking van patiëntengegevens aan onderzoekers' onvoldoende 
Eenn laatste, bij de huidige regulering te plaateen kanttekening is dat althans de 'hoofd-
regeling'' in de WGBO (art. 7: 458 BW) zich uitsluitend richt op het 'verstrekken' van 
medischee gegevens aan wetenschappelijk onderzoekers, terwijl het bewaren en het ei-
genn gebruik van die gegevens door hulpverleners (dan wel registrerende instellingen) 
aann overeenkomstige uitgangspunten onderworpen zouden moeten zijn. Dit probleem 
kann worden ondervangen door in principe één wettelijk regime te hanteren voor zojuist 
onderscheidenn handelingen met patiëntengegevens voor medisch-wetenschappelijke 
doeleinden.. Zo'n benadering heeft bovendien als voordeel dat kwaliteitsaspecten, zoals 
helderheid,, eenduidigheid, kenbaarheid en dergelijke, van de regels voor verwerking 
vann patiëntengegevens voor wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de volksge-
zondheidd hiermee zijn gediend. 

Tenn slotte wordt aanbevolen een Europese gedragscode terzake van (medisch-)weten-
schappelijkk onderzoek te ontwikkelen. 
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Introductio nn (chapter  1) 
Inn our society, academic freedom as well as privacy are considered fundamental val-
ues.. When using medical data for health research, these values can come into conflict. 
Accordingg to researchers, due to data protection legislation medical data are not suffi-
cientlyy available for research. From a privacy perspective, it is claimed that citizens 
needd adequate protection of their privacy interests when such data are being used. 
Withh insufficient privacy protection, the risk exists that citizens do not feel free to seek 
medicall  assistance or to provide information that is relevant for their medical treat-
ment.. This study concerns the - sometimes restrained - relationship between medical 
researchh and privacy protection. 

Thee objective is to give a systematic overview of privacy regulations regarding (medi-
cal)) research, to identify and analyse the problems experienced by researchers as a 
resultt of data protection legislation, and to suggest amendments to present law. 
Thee central question is the extent to which national (and international) legal standards 
providee for a well-balanced regulation of data processing for medical research and 
whetherr these standardss are also appropriate in other respects. 
Thee following sub questions can be distinguished: 

-- Which human rights are at stake, what is their significance, and which frame of 
referencee can be derived from that for the legislator? 
Whichh privacy standards apply to research and statistics and to medical research 
respectively,, and how have these standards developed? What are the status and 
thee scope of these standards? Do they express a balance between research inter-
estss on the one hand, and privacy interests on the other? Have these interests been 
weighedd in a different way as far as medical research is concerned as compared to 
researchh in general? 

-- Which problematic issues arise if the present law is applied to the practice of 
scientificc research and to the subsequent phases of medical research in particular? 
Howw could the law be shaped to meet these problems, taking into account the 
humann rights aspects? 

-- Does the existing law need amendments and/or additions against this back-
ground?? If so, on which points? Which forms of regulation are most appropriate 
withh regard to the different issues? 

Thee human right s framework (Chapter  2) 
Privacyy interests are in particular protected by the right to privacy or private life, also 
embeddedd in the Dutch Constitution. According to this right, everyone is entitled to 
(interr alia) protection of his or her informational privacy. It goes without saying that 
thiss also holds for medical personal data which are sensitive by their very nature. 
However,, the right to privacy is not absolute: one should always take into account 
thatt it can come into conflict with other freedoms or with the general interest. If the 
processingg of personal medical data (by the public authorities) interferes with the 
rightright to privacy, several conditions should be fulBlled, for instance that an act of par-
liamentt provides for this and that the requirements of necessity, subsidiarity and pro-
portionalityy have been met. Furthermore, international treaty law and the Dutch Con-
stitutionn oblige the legislator to elaborate safeguards with regard to the recording and 
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circulationn of personal data. In this respect, usually no distinction is being made be-
tweenn so called vertical and horizontal relationships. 
Thee interest of free research is protected by the freedom of science, the right to free-
domm of expression and (in the field of health) the right to health care. The positive 
obligationss of the State resulting from these basic rights include in particular the duty 
too guarantee sufficient room to collect and exchange information for scientific pur-
poses.. At present, however, these obligations do not (yet) entail a legal duty to see to 
itt that researchers receive the (personal) data they need. It is in particular in its classic 
dimensionn that the freedom of science (and the freedom of expression closely linked 
too it) has a direct legal significance for the collection and processing of personal data 
forr research and statistics. The limitation of or the interference with this freedom, 
moree in particular the freedom of data collection and processing, needs an unambi-
guouss legitimation: it should remain as limited as possible, it should not be dispropor-
tionall  in relation to the objective pursued with the interference, and finally it should 
takee place for a legitimate interest. Protection of private lif e is such an interest, at least 
potentially.. Finally it should be noted that the freedom of science applies only as a 
fundamentall  freedom if the data processing concerned can rightly be looked upon as 
partt of scientific activity, i.e. that its purpose is to contribute to the general interest by 
enlargingg scientific knowledge (which is to be distinguished from market research or 
directt marketing, for instance). 

Ass indicated above, individual privacy interests and the general interests connected 
withh medical research can come into conflict. That holds also for the human rights 
underlyingg these interests. If, in such a situation, one takes the right to privacy as a 
startingg point, then the conditions that have to be fulfilled in case of interference with 
thee right to privacy (ex Article 8 European Convention of Human Rights) constitute 
thee limi t within which a potential restriction of this rights for the cause of science has 
too take place. In this context one can make a distinction between conditions that relate 
too forms of regulation, the quality aspects involved, and procedural safeguards on the 
onee hand, and factors linked to the requirements of necessity (also called 'balancing 
factors')) on the other. 

Privacyy standards for  research and statistics in general (Chapter  3) 
AA review of international and national privacy standards in the field of research and 
statisticss shows that these take scientific activities into account, in particular in that 
thee phase of data collection is facilitated. This flexibilit y mainly concerns the so called 
secondaryy data collection, i.e. the re-use 
off  already stored data for scientific and statistical purposes. Besides, there are also 
somee standards that facilitate the further processing of data. 

Theree have not been major shifts in the weighing of privacy against academic inter-
ests:: over time, the room left by privacy standards for research has basically remained 
thee same. For instance, both at the national and at the international level the rule has 
alwayss been that the individual has no unconditional or unlimited claim to protection 
off  his personal data. At the same time, the interests of science have never prevailed to 
thee extent that a legal duty to provide personal data has been enacted. On the other 
hand,, in the course of time some shifts of emphasis have taken place, such as a certain 
increasee in standards that facilitate research. This was mainly the result of the entering 
intoo force (and implementation into national law) of the EC Privacy Directive of 1995, 
off  which several provisions take into account the practice of research and statistics. 
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Privacyy standards for  medical-scientific research (Chapter  4) 
Thee national and international privacy standards do not only take into account re-
searchh and statistics in general; also the needs of medical scientific research are explic-
itl yy addressed in the law. In particular, the accessibility of medical data is enhanced 
(seee Article 7:458 Dutch Civil Code, as well as the - non binding - Principle 12.2c of 
Recommendationn R (97)5 of the Council of Europe). With regard to further data proc-
essingg mention should be made in particular of the exception to the rights of data 
subjectss laid down in Principle 8.2d of Recommendation R (97)5. 

AA comparison of the standards reviewed in Chapter 3 (research in general) and 
Chapterr 4 (medical research) demonstrates that for medical research, at least on cer-
tainn points, specific standards have been developed that usually provide extra protec-
tionn to data subjects. To justify these specific standards, reference is made to the spe-
ciall  or sensitive nature of medical data and to the fact that when medical data are 
beingg processed most often a professional duty of secrecy applies. Scientific research-
erss and others such as health professionals and health care institutions who conduct 
researchh in this field have to reckon with (inter alia) a strict consent regime, the need 
too provide at least an opting out option and far-reaching obligations concerning data 
security. . 

Privacyy protection and medical research in practice (Chapter  5) 
Onn the whole, the present law is not ill-balanced, in the sense that it disproportionally 
hamperss data processing (collection, storage, use et cetera) for medical research, or 
thatt it insufficiently protects the data subjects in their privacy interests. Nevertheless, 
withh regard to specific parts of the law, substantial obstacles to research exist, but also 
deficienciess in privacy protection. Furthermore, certain quality aspects of the law in 
forcee (clarity, consistency, recognizability) excite comment. 

Ass far as the collection of data directly from individuals (primary data collection) is con-
cerned,, the main obstacle is to obtain the address information needed to approach 
themm personally. Until recently the law was flawed on this point: it did not provide 
guidancee for access to addresss files in the population register, so that every municipal-
ityy could adopt its own policy. Since 2001 rules have been enacted (Article 67 Decree 
onn the Municipal Population Register) that aim at removing the obstacles reported by 
researchers.. However, as long as the (exact way of) involvement of data subjects has 
nott been elaborated in the Decree (or the Act on the Municipal Population Register), it 
remainss to be seen whether the problems belong indeed to the past. 
Ass to secondary data collection, a first obstacle for research are the rules on preservation 
off  patient data for research purposes. The rules concerned would be more in balance 
iff  - similar to provision of patient data for research - they would offer (at least on 
certainn conditions) a more flexible regime for patient involvement. The present rule is 
thatt identifiable medical data can only be preserved for research when the patient has 
explicitlyy agreed thereto. Whereas there should be more room for research with re-
gardd to longer preservation, on the contrary, when health professionals use patient 
dataa that are already at their disposal due to their involvement with the patient's 
treatment,, the privacy interests of data subjects deserve more protection. That kind of 
researchh (i.e. by health professionals themselves) is not regulated at all, while in this 
situationn privacy interests of data subjects can be at stake just as well. 
Theree are no strong indications that the present rules in the Medical Contract Act on 
thee provision of data to external researchers seriously hamper research activities. This 
doess not alter the fact that the application of those rules in practice can give rise to 
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problemss and bottlenecks. If the consent of data subjects has to be obtained, there is 
thee risk that one cannot meet all the requirements (such as voluntariness) that apply 
inn this context. When the exceptions laid down in Article 7:458 Civil Code are in-
voked,, in particular the concept of data coding and the legal status of coded data may 
raisee questions. 
Whenn data are collected from other registers, in particular the accessibility of the reg-
isterr of mortality causes, held by the Central Bureau of Statistics, causes problems. The 
questionn is whether the recent change of the law (insertion of a new Article 42a in the 
Actt on the Central Bureau of Statistics) is a sufficient solution to this problem. Overall 
i tt seems to be sensible to provide (when further elaborating Article 42a) that a refusal 
off  the Central Bureau to procure data must be motivated by it, allowing researchers to 
opposee and to appeal against such a decision. 

Iff  the present law is not always well-balanced with regard to data collection for re-
searchh purposes, this is less of an issue in the further stages of data processing. This 
doess not alter the fact that the obligations of researchers in this phase (concerning data 
security,, quality of data, notification, publication in non-identifiable form) raise ques-
tion-marks,, for instance what adequate protection of medical data bases requires, how 
longg and in what form data may be preserved et cetera. 
Ann important problem not caused by privacy legislation but by other factors (for in-
stancee the high cost of data protecion) is the aloofness of researchers to put the data 
collectedd by them at the disposal of other researchers. The use of data for research 
purposess should not simply end with eliminating the data but - where this is sensible 
-- with preserving (and archiving) them ('data sharing'); this of course within the li -
mitss of the privacy legislation in force. 

Passingg of medical data for research purposes from the Netherlands to Member-States 
off  the European Union and vice versa should, in principle, be free of constraints. 
However,, it is not to be excluded that specific obligations resulting form the principle 
off  medical secrecy may hamper such a data exchange. Further elaboration of general 
privacyy standards in the form of a European Code of Conduct seems useful on this 
point. . 
Passingg of medical data from the Netherlands to a research center outside the EU is in 
principlee only allowed if the country concerned offers an appropriate level of protec-
tion.. If that is not the case, passing of data is still possible on the basis of (inter alia) an 
authorizationn of the Minister of Justice. The burden for researchers of obtaining such a 
permitt should not be underestimated, however. The development of (model) con-
tractss that satisfy the requirements made by the European Commission for this pur-
posee and that do justice to the particular aspects of research with medical data, could 
facilitatee the international exchange of data to a considerable extent. In this context 
alsoo European self regulation can play a useful role. 

Appropriat ee standards for  medical-scientific data research (Chapter  6) 
Inn connection with privacy law one can make a distinction between substantive rules, 
rightss of data subjects (including so called 'rights to have a say', such as a right to 
consentt or objection), and rules that provide for systematic supervision on compliance 
withh the law by an independent agency. These three categories of rules should form 
partt of a legal regime for medical data research. It must be noted that such a regime 
shouldd not rely too much on the rights of data subjects because in an era increasingly 
dominatedd by information technology those rights wil l in practice not always provide 
thee protection envisaged. Furthermore, substantive rules and rules relating to super-
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visionn should play a more significant role to the extent that the data subject has less of 
aa say, in particular when he has no right to consent but (only) to oppose. 

SubstantiveSubstantive rules 
Fromm the necessity requirement (see Chapter 2) one can derive a number of substan-
tivee rules. Of foremost importance is the principle that as far as possible anonymous 
orr (if that is not feasible) coded data should be collected and processed. 
Whenn coded data are collected no identifiable data are provided to researchers but 
onlyy a key to enable them to connect research data to the individuals concerned. In 
thiss way not all possibilities (such as supplying research records with fresh data or 
approachingg data subjects with a questionnaire in a later phase) are excluded, 
whereass at the same time the risks of illegal or inappropiate use of data are substan-
tiallyy reduced. In my opinion coded data are (in principle) identifiable data (in the 
sensee of the Data Protection Act), but because of the privacy protecting effect of cod-
ingg an appropriate (i.e. less stringent) regime for the use of such data is justified. This 
holdss in particular for the rights of data subjects (consent or objection, information 
andd other rights), but also some of the substantive rules, such as the obligations 
relatingg to data security, can be less strict in case of coding. 

RightsRights of data subjects 
Amongg the most important rights of data subjects is the right to have a say over the 
usee of their medical data for research including a right to be informed about that use. 
Ass indicated above, the further elaboration of these rights is connected first of all to 
thee form in which these data are being processed. If they are encoded (and therefore 
nott directly identifiable) offering data subjects the possibility to object is in principle 
sufficient.. Nevertheless, there may be situations, for instance research with genetic 
data,, in which in spite of encoding a stricter application of the rights of data subjects 
mayy be warranted. Collecting and using directly identifiable data supposes a consent 
systemm with an individual right to consent. 

SupervisionSupervision and enforcement 
Supervisionn and enforcement should not only take place by means of a supervisory 
agencyy (Data Protection Authority) backed by the courts, but also by means of review 
off  data research by an independent body such as an ethics review committee. These 
committeess would seem pre-eminently suited for that purpose, taking into account 
theirr expertise in reviewing medical research protocols. 

Conclusionss and recommendations (Chapter  7) 
Thee conclusion of this study is that the existing legislation (Medical Contract Act, Data 
Protectionn Act, Act on the Central Bureau of Statistics, and the Act/Decree on Mu-
nicipall  Population Registers), and self regulation (Code of Conduct for Health Re-
search)) need to be modified in several ways, on the basis of the following considera-
tions: : 
-- Unclear legal status of encoded data 
Too remove (or to prevent) the present legal uncertainty unambiguous rules are 
neededd at international and national level. 
-- A too predominant role of the consent requirement 
Thee emphasis within the present law is too much on consent. Standards relating to 
collectionn and processing of medical data for research are to be developed primarily 
fromm another point of view: on the basis of the principle of subsidiarity that is more 
fundamentall  in privacy law. Against this background, the law should first of all aim 
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att keeping the interference with private life as limited as possible. This wil l also help 
too meet the problems connected with asking explicit consent that exist in practice. 
Anotherr point is that the consent of the data subject fully legitimates the provision (or 
collection)) of data. The present safeguards that apply in case of departure form the 
consentt requirement (the research is in the general interest et cetera) should apply to 
anyy collection and processing of data for medical research irrespective of whether or 
nott consent is being asked. 
-- Too strict rules for collection and processing of coded data 
Thee present law has been structured in such a way that explicit consent is in principle 
required,, not only when directly identifiable data, but also when coded data are being 
collected.. The fact that coding reduces the interference with privacy justifies a less 
stringentt regime of protection (see chapter 6). Taking this into account, while for pro-
visionn of directly identifiable data consent should be required, when coded data are 
passedd to researchers (so that they can not identify the patients concerned), the possi-
bilit yy to object would be sufficient. Also on other points, a more flexible regime is 
proposedd for coded data, for instance with regard to the duty of notification and the 
rightss of data subjects. 
-- Too few transparency safeguards 
Thee present law offers insufficient safeguards for the transparency of data collection 
andd processing for medical research. Laying down an explicit right to information in 
Articl ee 458 of the Medical Contract Act and appointment of a privacy functionary for 
thee sector of medical research can be important ways to better safeguard transpar-
ency. . 
-- The lack of systematic supervision of compliance with the law 
Thee existing legislation does not provide for systematic supervision on application of 
andd compliance with the rules by an independent body. Although the provisions of 
thee Data Protection Act play an important role in this respect, additionally the Medi-
call  Contract Act should provide for structural review of collection and processing of 
dataa research by an ethics review committee. 
-- Standards only on 'provision of data to researchers' are insufficient 
Finallyy it should be noted that at least the main rule in the Medical Contract Act only 
addressess the provision of medical data to researchers, whereas preservation of data 
andd their use by health care providers themselves should be subject to similar princi-
ples.. This can be achieved by applying one and the same legal regime both to provi-
sionn of data and to other forms of data processing for medical research. Another ad-
vantagee of that approach is that quality aspects (such as the transparency, uniformity, 
recognisabilityy et cetera of the rules concerning the processing of medical data for 
researchh purposes) are furthered by it. 

Finallyy the study recommends to develop a European Code of Conduct relating to 
medicall  scientific research. 
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BIJLAGEN N 

Bijlagee 1 Overzicht van onderzoek faciliterende privacynormen 

Tabell  A. Wetenschappelijk onderzoek en statistiek* 

Verzameling g 

BepalingenBepalingen die steekproef-
trekking/trekking/ verzameling 
NAW-gegevensNAW-gegevens faciliteren 

Uitz.. doelbinding: 
**  WetGBA-art . 109 jo. 

Besluitt  GBA - art. 67 
**  RvE-R (83) 10 -

principee 5 
**  ESF-Verklaring -

richtlij nn 2.4 

BepalingenBepalingen die primaire 
gegevensverzamelinggegevensverzameling faciliteren 

Uitz.. informed consent: 
**  RvE-R (83) 10 - principe 3 
**  RvE-R (97) 18 - principe 5.2 
**  ICC/ESOMAR-Code - regel 7 

BepalingenBepalingen die secundaire 
gegevensverzamelinggegevensverzameling faciliteren 

Uitz.. bewaartermijn gegevens: 
**  WBP - art. 10 li d 2 
**  EG-Richtlij n 95/46 - art. 6 lid I e 
**  RvE-R (83) 10 - principe 9 
**  RvE-R (97) 18 - principe 11 
**  ESF-Verklaring - richtlijn 2.11 

Uitz.. doelbinding/toestemmingsver-
eiste: : 
**  WBP - artt . 9 lid 3/ 23 lid 2 
**  Besluit pol - art. 15 lid 4 
**  Wet CBS-artt. 39/41/42 
**  EG-Richtlij n 95/46 - artt . 6 lid Vol 

88 li d 4 
**  RvE-R (83) 10 - principes 4.2/ 4.3 
**  RvE-R (97) 18 - principes 4.3b-iii/ 

4.4// 4.6 
**  ESF-Verklaring - richtlijnen 2.3/ 2.4 

Uitz.. informatieplicht: 
**  WBP - artt . 34 li d 5/ 44 
**  EG-Richtlij n 95/46 - art. 11 lid 2 
**  RvE-R (97) 18 - principe 5.4 

Verderee verwerking 

BepalingenBepalingen die opslag, bewaring en 
gebruikgebruik van onderzoeksgegevens 
faciliteren faciliteren 

Uitz.. meldingsplicht: 
**  Vrijstellingsbesluit - artt . 30/ 

42 2 
**  EG-Richtlij n 95/46 - art. 18 li d 2 

Uitz.. rechten van de betrokkene: 
**  WBP - art. 44 
**  EG-Richtlijn 95/46 - art. 13 li d 2 
**  RvE-VvS - art. 9 li d 3 
**  RvE-R (83) 10 - principe 6.1 
**  RvE-R (97) 18 - principe 7.2 

**  ESF-Verklaring - richtlijn 2.8 

**  De juridisch bindende bepalingen zijn in 'vet' weergegeven 



Bijlagen Bijlagen 

Tabell  B. Medisch-wetenschappelijk onderzoek en statistiek* 

Verzameling g 

BepalingenBepalingen die steekproef-
trekking/trekking/ omschrijving 
onderzoeksdoelonderzoeksdoel faciliteren 

Uitz.. toestemmings-
vereiste: : 
*WGBO-art .. 458 BW 
(ziee ook Gedragscode 
Gezondheidd sonderzoek) 

BepalingenBepalingen die secundaire 
gegevensverzamelinggegevensverzameling faciliteren 

Uitz.. bewaartermijn gegevens: 
**  WGBO - overgangsbepaling art. IV 
**  RvE/ R (97) 5 - principe 10.2 

Uitz.. doelbinding/ toestemmingsver-
eiste: : 
**  WBP - artt . 21 li d 4b (genetische data) 
**  WGBO-art . 458 BW 
**  Wet CBS - art. 42a (doodsoorzaken) 
**  RvE/ R (97) 5 - principes 7/ 12.2 
**  CIOMS-epidemiolog. w.o. - consent 

Uitz.. informatieplicht: 
**  CIOMS-epidemiolog. w.o. - information 

Verderee verwerking 

BepalingenBepalingen die opslag, bewaring en 
gebruikgebruik van onderzoeksgegevens 
faciliteren faciliteren 

Uitz.. meldingsplicht: 
**  Vrijstellingsbesluit - art. 16 

Uitz.. rechten van de betrokkene: 
**  RvE/ R (97)5 - principe 8.2d 

**  De juridisch bindende bepalingen zijn in 'vet' weergegeven 
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Bijlagee 2 Selectie van relevante wetsbepalingen 

WGBO WGBO 

Art.. 7:457 BW 

1.. (...) [De hulpverlener] draagt (...) zorg, dat aan anderen dan de patiënt geen inlichtingen 
overr de patiënt dan wel inzage in of afschrift van de bescheiden, bedoeld in artikel 454, 
wordenn verstrekt dan met toestemming van de patiënt. (...). 

2.. (...) 
3.. (...) 

Art.. 7:458 BW 

1.. In afwijking van het bepaalde in artikel 457 lid 1 kunnen zonder toestemming van de 
patiëntt ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de 
volksgezondheidd aan een ander desgevraagd inlichtingen over de patiënt of inzage in 
bescheiden,, bedoeld in art. 454, worden verstrekt indien: 
a.. het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en met betrekking tot 

dee uitvoering van het onderzoek is voorzien in zodanige waarborgen, dat de per-
soonlijkee levenssfeer van de patiënt niet onevenredig wordt geschaad, of 

b.. het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in 
redelijkheidd niet kan worden verlangd en de hulpverlener zorg heeft gedragen 
datt de gegevens in zodanige vorm worden verstrekt dat herleiding tot individuele 
natuurlijkee personen redelijkerwijs wordt voorkomen. 

2.. Verstrekking overeenkomstig lid 1 is slechts mogelijk indien: 
a.. het onderzoek een algemeen belang dient, 
b.. het onderzoek niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd, 
c.. voor zover de betrokken patiënt tegen een verstrekking niet uitdrukkelijk 

bezwaarr heeft gemaakt. 
3.. Bij een verstrekking overeenkomstig lid 1 wordt daarvan aantekening gehouden in het 

dossier. . 

WBP WBP 

Art.. 23, tweede lid 

1.. (...) het verbod om persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16, te verwerken [is] niet 
vann toepassing voor zover: 
a.. dit geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene; 
b./e.. (...) 

2.. Het verbod om persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16, te verwerken ten behoeve 
vann wetenschappelijk onderzoek of statistiek is niet van toepassing voor zover: 
a.. het onderzoek een algemeen belang dient, 
b.. de verwerking voor het betreffende onderzoek of de betreffende statistiek noodzake-

lij kk is, 
c.. het vragen van uitdrukkelijke toestemming onmogelijk blijkt of een onevenredige 

inspanningg kost en 
d.. bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer 

vann de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad. 
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WBP-Vrijstellingsbesluit WBP-Vrijstellingsbesluit 

Art.. 30 (Wetenschappelijk onderzoek en statistiek) 

1.. Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen van organisaties voor 
wetenschappelijkk onderzoek of statistiek die uitsluitend ten dienste staan van door hen 
tee verrichten of verricht onderzoek, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in 
ditt artikel vermelde eisen. 

2.. De verwerking geschiedt slechts voor het verzamelen, verwerken en controleren van de 
gegevenss ten behoeve van een bepaald onderzoek of een bepaalde statistiek. 

3.. Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan: 
a.. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, 

postcode,, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie 
benodigdee gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene; 

b.. een informatieloos administratienummer; 
c.. andere dan de onder a en b bedoelde gegevens, die ten behoeve van een bepaald 

onderzoekk of een bepaalde statistiek zijn verkregen. 
4.. De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan: 

a.. degenen, waaronder derden begrepen, die zijn belast met of leiding geven aan de 
inn het tweede lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken; 

b.. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, en artikel 9, derde lid, 
vann de wet. 

5.. De in het derde lid onder a bedoelde persoonsgegevens, met uitzondering van geslacht, 
woonplaatss en geboortejaar, worden verwijderd uiterlijk zes maanden nadat de in dat 
lidd onder c bedoelde gegevens omtrent de betrokkene zijn verkregen. 

WetWet CBS 

Art.. 42 a 

1.. In afwijking van artikel 37 kan de directeur-generaal op verzoek, ten behoeve van 
wetenschappelijkk onderzoek op het terrein van de volksgezondheid, gegevens 
verstrekkenn die het CBS ten behoeve van statistisch onderzoek op grond van artikel 12a 
vann de Wet op de lijkbezorging heeft verzameld, van personen die in een wetenschap-
pelijkk onderzoek waren betrokken. 

2.. De directeur-generaal willig t een verzoek als bedoeld in het eerste lid slechts in, indien 
dee betrokkene tot een zodanige verstrekking zijn uitdrukkelijke toestemming heeft ge-
gevenn dan wel, indien de betrokkene tot een zodanige verstrekking geen uitdrukkelijke 
toestemmingg heeft kunnen geven, voor zover verzoeker voldoende aantoont dat: 
a.. het vragen van toestemming bij leven van de betrokkene in redelijkheid niet 

mogelijkk was of kon worden gevergd; 
b.. niet gebleken is dat de betrokkene bij leven bezwaar heeft gemaakt tegen het ver-

werkenn van diens persoonsgegevens ten behoeve van wetenschappelijk onder-
zoek; ; 

c.. het onderzoek een algemeen belang dient; 
d.. het onderzoek niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd; 
e.. het onderzoek overigens voldoet aan daaraan redelijkerwijs te stellen eisen. 

3.. De directeur-generaal kan nadere voorwaarden verbinden aan een verstrekking krach-
tenss het eerste lid. 

4.. (...) 
5.. Onze Minister stelt, in overeenstemming met Onze Minister van Volksgezondheid, 

Welzijnn en Sport, gehoord de CCS en het College bescherming persoonsgegevens, na-
deree regels met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid. 
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Art.. 109 

1.. Een (...) verstrekking van de in de basisadministratie opgenomen persoonsgegevens 
(...)) is slechts toegestaan, voor zover deze plaatsvindt voor historische, statistische of 
wetenschappelijkee doeleinden, de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig 
wordtt geschaad en door de ontvanger van de persoonsgegevens de nodige voorzienin-
genn zijn getroffen ten einde te verzekeren dat de verdere verwerking uitsluitend 
geschiedtt ten behoeve van deze specifieke doeleinden. Bij of krachtens algemene 
maatregell  van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de verstrekking van 
persoonsgegevenss als hier bedoeld en de wijze waarop deze plaatsvindt. 

2./4.(...) ) 

BesluitBesluit GBA 

Art.. 67 

1.. Uit een basisadministratie en uit het vestigingsregister worden slechts gegevens voor 
historische,, statistische of wetenschappelijke doeleinden verstrekt voor zover: 
a.. het verzoek daartoe is gedaan door een instelling, bedoeld in artikel 1.2 van de 

Wett op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, een onderzoeksaf-
delingg van een bestuursorgaan of een onderzoeksbureau, 

b.. het onderzoek een algemeen belang dient, 
c.. de verwerking voor het betreffende onderzoek noodzakelijk is, 
d.. de verzoeker heeft aangetoond dat de nodige voorzieningen zijn getroffen ten 

eindee te verzekeren dat de verdere verwerking van de verstrekte gegevens uit-
sluitendd geschiedt ten behoeve van het onderzoek en dat ook overigens is voor-
zienn in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene 
niett onevenredig wordt geschaad, en 

e.. de gegevens slechts in geanonimiseerde vorm aan derden beschikbaar worden 
gesteld,, tenzij de ingeschrevene uitdrukkelijk met de voorgenomen openbaarma-
kingg van de hem betreffende gegevens heeft ingestemd. 

2.. Onze Minister kan in een autorisatiebesluit bepalen dat de verstrekking van gegevens 
alss bedoeld in het eerste lid op systematische wijze plaatsvindt. 

3.. Onze Minister maakt slechts gebruik van zijn bevoegdheid, bedoeld in het tweede lid, 
voorr zover: 
a.. het bureau of de instelling heeft aangetoond dat het voor een goede uitvoering 

vann het onderzoek noodzakelijk is dat verstrekking op systematische wijze 
plaatsvindt, , 

b.. aan de voorwaarden, genoemd in het eerste lid is voldaan, en 
c.. het College bescherming persoonsgegevens over het verzoek is gehoord. 

4.. (...) 
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Bijlagee 3 Voorstellen tot nieuwe wetsbepalingen 

WGBO WGBO 

Nieuww art. 7:458 BW 

1.. De hulpverlener die zelf of op verzoek van een ander gegevens omtrent de patiënt ten 
behoevee van statistiek of wetenschappelijk onderzoek verwerkt, treft voorafgaande aan 
dee verwerking zodanige waarborgen dat de gegevens op adequate wijze zijn gecodeerd. 

2.. Wanneer het onderzoek slechts met direct herleidbare gegevens kan worden 
uitgevoerd,, kan de hulpverlener in afwijking van het bepaalde in lid 1 ten behoeve van 
statistiekk of wetenschappelijk onderzoek niet-gecodeerde gegevens omtrent de patiënt 
verwerkenn indien: 
a.. de betrokken patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven, tenzij het vragen van 

toestemmingg in redelijkheid niet mogelijk is, en 
b.. bij de verwerking in zodanige waarborgen is voorzien dat de persoonlijke 

levenssfeerr van de patiënt niet onevenredig wordt geschaad. 
3.. Verwerking overeenkomstig lid 1 en 2 is slechts mogelijk indien: 

a.. de gegevens voor het desbetreffende onderzoek noodzakelijk zijn, 
b.. redelijkerwijs aannemelijk is dat het onderzoek bijdraagt tot de vaststelling van 

nieuwee inzichten op het gebied van de volksgezondheid, 
c.. de patiënt over een voorgenomen verwerking op passende wijze is geïnformeerd, 
d.. de betrokken patiënt tegen een verwerking niet uitdrukkelijk bezwaar heeft 

gemaakt,, en 
e.. een medisch-ethische toetsingscommissie het onderzoeksprotocol heeft 

goedgekeurd. . 
4.. Van een door de patiënt gemaakt bezwaar wordt aantekening gehouden in het 

medischh dossier. 

WBP WBP 

Nieuww art. 23a WBP 

1.. Het verbod om persoonsgegevens te verwerken als bedoeld in artikel 16, is niet van 
toepassingg indien de verwerking geschiedt ten behoeve van wetenschappelijk 
onderzoekk of statistiek en voor zover de persoonsgegevens voorafgaande aan de 
verwerkingg zijn gecodeerd. 

2.. Wanneer het onderzoek slechts met direct herleidbare gegevens kan worden 
uitgevoerd,, kan de verantwoordelijke in afwijking van het bepaalde in lid 1 ten behoeve 
vann statistiek of wetenschappelijk onderzoek niet-gecodeerde persoonsgegevens 
verwerkenn indien: 
a.. de betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven, tenzij het vragen van 

uitdrukkelijkee toestemming onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning 
kost,, en 

b.. bij de verwerking in zodanige waarborgen is voorzien dat de persoonlijke 
levenssfeerr van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad. 

3.. Verwerking overeenkomstig lid 1 en 2 is slechts mogelijk indien: 
a.. de persoonsgegevens voor het desbetreffende onderzoek noodzakelijk zijn, 
b.. redelijkerwijs aannemelijk is dat het onderzoek bijdraagt tot de vaststelling van 

nieuwee inzichten, en 
c.. de betrokkene tegen een verwerking niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt. 

311 1 



Bijlagen Bijlagen 

WetWet CBS 

Nieuww Art. 42 a 

1.. In afwijking van artikel 37 kan de directeur-generaal op verzoek, ten behoeve van 
wetenschappelijkk onderzoek op het terrein van de volksgezondheid, gegevens 
verstrekkenn die het CBS ten behoeve van statistisch onderzoek op grond van artikel 12a 
vann de Wet op de lijkbezorging heeft verzameld, van personen die in een 
wetenschappelijkk onderzoek waren betrokken. 

2.. De directeur-generaal willig t een verzoek als bedoeld in het eerste lid slechts in indien: 
a.. redelijkerwijs aannemelijk is dat het onderzoek bijdraagt tot de vaststelling van 

nieuwee inzichten op het gebied van de volksgezondheid; 
b.. het onderzoek niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd; 
c.. niet gebleken is dat de betrokkene bij leven bezwaar heeft gemaakt tegen het 

verwerkenn van diens persoonsgegevens ten behoeve van wetenschappelijk 
onderzoek; ; 

d.. het onderzoek overigens voldoet aan daaraan redelijkerwijs te stellen eisen. 
3.. De directeur-generaal kan nadere voorwaarden verbinden aan een verstrekking 

krachtenss het eerste lid. 
4.. (...) 
5.. (...) 

312 2 




	Cover
	Titlepage
	VOORWOORD
	INHOUDSOPGAVE
	AFKORTINGEN
	1 INLEIDING
	2 HET GRONDRECHTELIJK PERSPECTIEF
	3 PRIVACYNORMEN VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN STATISTIEK
	4 PRIVACYNORMEN VOOR MEDISCH-WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
	5 PRIVACYBESCHERMING IN DE ONDERZOEKSPRAKTIJK: KNELPUNTEN, LACUNES, RECHTSVRAGEN
	6 EEN PASSENDE REGELING VOOR MEDISCH-WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK MET GEGEVENS
	7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
	SAMENVATTING
	SUMMARY
	LITERATUUR
	BIJLAGE 1 Overzicht van onderzoek faciliterende privacynormen
	BIJLAGE2 Selectie van relevante wetsbepalingen
	BIJLAGE3 Voorstellen tot nieuwe wetsbepalingen
	Cover

