Aan:
18 maart 2020

In antwoord op de mail d.d. 12 maart 2020 waarin ons de gelegenheid wordt geboden te
reageren op het Wetsvoorstel gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS),
berichten wij het volgende.
Aangezien er slechts een zeer korte reactietermijn is, reageren wij op hoofdlijnen. Wij
zouden graag het wetsvoorstel voor leggen aan juristen van onze lidinstellingen en daarvoor
de tijd krijgen. Wij hopen dat die mogelijkheid kan worden geboden.
•
GGZ Nederland acht het van belang dat er duidelijkheid bestaat over de mogelijkheden
met betrekking tot gegevensverwerking door zorg en veiligheidshuizen, die een belangrijke
maatschappelijke taak hebben.
•
Artikel 47 geeft vervolgens echter een zo ruime en tevens onduidelijke
doelomschrijving voor de gegevensverwerking, dat deze vragen oproept ten aanzien van de
praktische bruikbaarheid voor deelnemers aan de zorg-en veiligheidshuizen, in het bijzonder
de hulpverleners. Dit klemt temeer omdat de doelstelling van de WGS vooral is criminaliteitsen fraudebestrijding.
•
GGZ Nederland is verheugd dat wordt aangegeven dat het medisch beroepsgeheim
onverkort geldt en dat er -voor zover wij zien- geen wettelijke verplichting tot het verstrekken
van gezondheidsgegevens in de WGS is opgenomen.
In de toelichting bij artikel 50 staat immers: “Het tweede lid stelt vast dat voor deelnemers
waarop het wettelijk medisch beroepsgeheim van toepassing is op grond van de Wet
geneeskundige behandelovereenkomst, de Wet op de beroepen in de individuele
gezondheidszorg of de Jeugdwet bij het beoordelen van de verstrekking van gegevens,
onder andere, over gezondheid op grond van artikel 5, eerste lid, het medisch
beroepsgeheim onverkort blijft gelden. Dat betekent dat zij gegevens over een betrokkene
die zij in het kader van een behandeling hebben verkregen, uitsluitend aan een Zorg- en
Veiligheidshuis verstrekken indien zij daarvoor uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen
van de betrokkene, behoudens de gevallen waarin enig wettelijk voorschrift een deelnemer
verplicht gegevens te verstrekken of enig wettelijk voorschrift toestaat deze gegevens zonder
uitdrukkelijke toestemming van betrokkene te verstrekken en deze verstrekking noodzakelijk
is uit het oogpunt van goed hulpverlenerschap. Dit laatste verwijst naar het conflict van

plichten zoals dat nader is uitgewerkt in beroepscodes, in het bijzonder in de richtlijn van het
KNMG.”
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