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Bijlagen Bijlagen 

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. 
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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.. (...) 
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