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Geachte heer Klink, 
 
U heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) per brief van 8 november 2007 verzocht 
om advies uit te brengen over het concept voorstel van wet, ‘houdende wijziging van de Wet 
marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, onder meer in verband met de 
invoering van een maatstafsysteem’. Middels dit maatstafsysteem kunnen zorgaanbieders door 
de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ter zake van het totaal van mogelijk in rekening te brengen 
tarieven voor individuele prestaties worden gebonden aan een maatstaf. Met het onderhavige 
advies voldoet het CBP aan uw verzoek. In dit advies wordt aandacht besteed aan twee 
onderwerpen die voor de bescherming van persoonsgegevens met name van belang zijn.  
 
1. Artikel II en III, beide in samenhang met artikel K, van het concept wetsvoorstel 
De NZa kan in bepaalde gevallen een bedrag vaststellen dat een bepaalde zorgaanbieder bij het 
College voor Zorgverzekeringen (CvZ) in rekening kan brengen. De NZa kan daarmee bijdragen 
aan de beschikbaarheid van bij AMvB aangewezen vormen van zorg waarvan de kosten niet 
(geheel) op andere wijze worden bekostigd.    
 
Het bedrag dat een zorgaanbieder bij het CvZ in rekening kan brengen komt ten laste van het 
Zorgverzekeringsfonds dan wel het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ). Het beheer 
van beide fondsen valt onder verantwoordelijkheid van het CvZ.  
 
Uit informatie die op ambtelijk niveau is verkregen blijkt dat de NZa aan het CvZ voor de 
uitvoering van deze bepalingen gegevens verstrekt van de zorgaanbieders die recht hebben op 
een bijdrage, waaronder ook persoonsgegevens (zoals de gegevens van éénmanspraktijken).  
 
Het is het CBP niet bekend welke persoonsgegevens precies door de NZa aan het CvZ worden 
verstrekt. Het CBP gaat ervan uit dat slechts die persoonsgegevens worden verstrekt die 
noodzakelijk zijn voor de betaling van de bijdragen, genoemd in artikel II lid 2 en artikel III lid 2 
van het onderhavige concept wetsvoorstel, en dat geen bijzondere persoonsgegevens in de zin 
van artikel 16 Wbp worden verstrekt. Op basis van voornoemd uitgangspunt adviseert het CBP 
positief op dit onderdeel.  
 
Uit artikel 40 io. 39 Zorgverzekeringswet (zoals gewijzigd door artikel II lid 2 van het onderhavige 
concept wetsvoorstel), respectievelijk artikel 89 io. 90 Wet financiering sociale verzekeringen 
(zoals gewijzigd door artikel III lid 2 van het onderhavige concept wetsvoorstel) blijkt dat de 
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betaling van de bijdragen onderdeel uitmaakt van de publiekrechtelijke taak van het CvZ. De 
grondslag voor het verstrekken van persoonsgegevens door de NZa aan het CvZ, én de grondslag 
voor het verwerken van deze persoonsgegevens door het CvZ in het kader van de uitbetaling van 
de bijdragen, kan op basis van het in de vorige alinea genoemde uitgangspunt in beide gevallen 
zijn gelegen in artikel 8 sub e Wbp (de noodzaak voor de goede vervulling van een 
publiekrechtelijke taak door het desbetreffende bestuursorgaan dan wel het bestuursorgaan 
waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt).  
 
2. Artikel O van het concept wetsvoorstel 
Het Openbaar Ministerie (OM) wordt toegevoegd aan de instanties in artikel 70 Wmg, waaraan 
de NZa desgevraagd ‘die gegevens en inlichtingen die van belang kunnen zijn voor de 
uitoefening van hun wettelijke taken’ verstrekt.  
 
Zoals in eerdere adviezen van het CBP reeds is vermeld, is artikel 70 Wmg onvoldoende als 
grondslag voor de verstrekking van persoonsgegevens. Hiertoe dient de Tijdelijke regeling Wmg 
te worden aangepast. Indien artikel 70 Wmg beoogt een grondslag te bieden voor de verwerking 
van bijzondere persoonsgegevens dient ook artikel 70 Wmg te worden aangepast.1  
 
In uw aanbiedingsbrief heeft u laten weten dat de tijdelijke regeling nog vóór de 
inwerkingtreding van het onderhavige concept wetsvoorstel zal worden aangepast 
overeenkomstig het advies dat het CBP daar op 6 juni 2007 over heeft uitgebracht. Bij deze 
aanpassing dient ook rekening te worden gehouden met artikel O van het onderhavige concept 
wetsvoorstel.  
 
Daarnaast heb ik met instemming kennisgenomen van uw toezegging de voorstellen die het CBP 
(in zijn advies over de Tijdelijke regeling Wmg) heeft gedaan tot wijziging van de Wmg te zullen 
verwerken in een ander wetsvoorstel, tezamen met de afstemming van de Wmg op de 
geheimhoudingsbepalingen van de Wet op het financieel toezicht en de Derde Schaderichtlijn. 
Het CBP ziet het concept wetsvoorstel te zijner tijd graag voor advies tegemoet.  
 
Ik vertrouw erop u met dit advies van dienst te zijn.  
 
 
Hoogachtend, 
 
Het College bescherming persoonsgegevens, 
Voor het College, 
 
 
 
 
mw. mr. dr. J. Beuving 
collegelid 

                                                        
1 Voor meer informatie hierover verwijst het CBP graag naar het advies dat het op 6 juni 2007 heeft uitgebracht 
over de Tijdelijke regeling Wmg, p.6, paragraaf 3.2 (ons kenmerk: z2006-01238; uw kenmerk: MC-2718797).  


