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VERORDENING (EU) Nr. 511/2014 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 
16 april 2014 betreffende voor gebruikers bestemde nalevingsmaatregelen uit het 
Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en 
billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik in de Unie 



In reactie op workshops:
Bron en contact opsporing (1)

 Meldingsplichtige ziekten
Een zwaarwegend algemeen belang is geïndiceerd –> doorbreekt privacy 
o Vrijwillige medewerking bij uitvragen patiënten naar contacten/bronnen
o Alle EPI-data (A,B12) bij arts en lab-data (A/B/C) opvraagbaar (Wpg 30 en 25,5)

o Analyse van typeringen legitiem inzetbaar voor bestrijding

Wetgeving preventieve zorg
3

 Inzage PH-dossier?
o Patiënt en contacten: alleen gegevens over henzelf (AVG)

o Bedrijven: alleen gegevens over henzelf (als beroep op WOB – dan openbaar)

Opvragen gegevens door anderen?
o Patiënt en contacten beschermd: zij beslissen zelf (AVG en WOB)

o Bedrijven: relatief beschermd (afweging belangen onder WOB)
NB: in sommige gevallen is bekend worden van een bedrijf als bron onvermijdelijk, wanneer het acute  
volksgezondheidsbelang moet prevaleren.

 Preferent beleid GGD/RIVM:
o Scheiding medisch dossier en PH dossier!
o Vermijd openbaarmaking testuitslagen bedrijven/installaties zonder 

rechterlijke toetsing



 Geen meldplicht?
Zwaarwegend algemeen belang ontbreekt - inbreuk privacy alleen met 
toestemming; wat kan wel?
o Vrijwillige geanonimiseerde meldingen door behandelaars
o Medewerking vragen via behandelaar voor uitvragen
o Vrijwillige medewerking lab – geanonimiseerde data
o Geanonimiseerde (typerings en epi) data inzetbaar voor surv./bestrijding
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Bron en/of contact opsporing (2)

 Voedselinfecties, BRMO:
o Sinds invoering AVG – extra problematisch
o Voortzetting surveillance onder maximale pseudonimisering 
o Bij verheffing: 

o algemene waarschuwing zorginstelling
o benaderen (ex-)patiënt via (mede)behandelaar

o Reparatie + verbetering regelgeving onderweg:
o lab-surveillance onder pseudonimisering
o àls verheffing, dan persoonsdata voor bronopsporing
o vrijwilligheid medewerking contactopsporing onveranderd
o doel: versterking adequaat optreden GGD



AVG Implementatie

● Gepseudonimiseerde gegevens moeten nu als persoonsgegevens 
aangemerkt worden

● OSIRIS en NTR gegevens vallen onder deze definitie
● Laboratorium surveillance systemen vallen onder deze definitie

› Communicatie RIVM – GGD - labs? 
› Positie gespecialiseerde referentielabs?
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AVG Implementatie meldingsgegevens

2019: Toegevoegd Artikel 6c Wpg 

1. Het RIVM heeft, […. ] werkzaamheden te verrichten bij de bestrijding van infectieziekten.
2. Het RIVM verwerkt de persoonsgegevens waaronder gegevens over gezondheid als bedoeld 
in artikel 9 van de Algemene verordening gegevensbescherming die noodzakelijk zijn voor de 
uitvoering van de taak, bedoeld in het eerste lid. 
3. Het RIVM verwerkt op grond van het eerste lid slechts persoonsgegevens indien daarop 
blijvend pseudonimisering  [ ….. ] is toegepast en vervolgens onafgebroken gecontinueerd. 
4. Voor zover het voor het RIVM noodzakelijk is om voor de taakuitvoering gebruik te maken 
van een referentielaboratorium zijn het tweede tot en met vijfde lid van toepassing op het 
referentielaboratorium
5. [ ………. ]

Najaar 2019: Administratieve aanpassing OSIRIS + NTR:
• Aanpassing verwerkersverantwoordelijkheid
• “nieuw” gebruikersreglement conform AVG
• Zeggenschap en verstrekkingen (Registratiecommissie) onveranderd



AVG Implementatie Taken RIVM

● Najaar 2019 Voorstel tot wijziging Wet RIVM (nu naar 2e Kamer)
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Artikel 3 

1. Het RIVM heeft, onverminderd het bepaalde bij of krachtens andere wetten, tot taak: 

a. monitoring, surveillance en onderzoek te verrichten dat is gericht op ondersteuning van de 
beleidsontwikkeling, de beleidsuitvoering, de bewaking van de veiligheid en de uitoefening van 
toezicht op het gebied van de volksgezondheid en het milieu; 

b. periodiek te rapporteren over de toestand en de toekomstige ontwikkeling van de 
volksgezondheid en het milieu; 

c. de landelijke aansturing en begeleiding uit te voeren van preventieprogramma’s die bij besluit 
van Onze Minister zijn vastgesteld; 

d. deel te nemen aan internationale samenwerkingsverbanden en onderzoek en daarbij 
inhoudelijk coördinerend op te treden wanneer dit voor de uitvoering van de taken, bedoeld in 
de onderdelen a tot en met c, wenselijk is; 

e. andere door Onze Minister op te dragen werkzaamheden uit te voeren. 

Tekst onder voorbehoud!



Overwegingen Wpg 4e tranche: VWS traject 2019 - 2021

Versterking voorzorgprincipe Inzet nieuwe lab-technieken (WGS/NGS)
Snellere signalering voedselbesmetting/zoönosen (advies raad vd veiligheid)
Een flink aantal technische en definitie aanpassingen (def. vectoren, beveiligingsnormen, etc.)

 Uitbreiding gegevens ‘op maat’ meldingsplichtige ziekten?
 Betere grondslag aanvullende gegevens per ziekte; 
 Uitbreiding art. 30 Wpg naar C-ziekten
 Garantie labdiagnostiek/meldingen onder NL jurisdictie

 Beleggen Kiemsurveillance voor activering bestrijding? 
 Nieuwe D-groep voor melding van pathogenen als zodanig?

(BRMO, pathogenen in voedsel/zoönosen, et al?)
 aanvullende, efficiënte meldingsroute van Lab->RIVM->GGD?

● Snellere facilitering GGD bij voedseluitbraken
● Oplossing WGS volume labmeldingen
● (AVG) grondslag voor delen van analyse en signalen verbreden

 ASG regeling: taak in Wpg voor RIVM + huidige Wpg-taak GGD => behoud huidig aanbod 

 Opgave: grootste effectiviteit voor bestrijding, eenvoud systematiek en laagste 
administratieve lasten

Wetgeving preventieve zorg
8



9

Wetgeving 
Infectieziektebestrijding

Ontwikkelingen wet- en regelgeving 2019

VRAGEN?

Voor: Bijscholingsdag GGD - RAC sept 2019


