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Bijlagen Bijlagen 

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. 

307 7 



Bijlagen Bijlagen 

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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WetGBA WetGBA 

Bijlagen Bijlagen 

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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